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Ha van összefogás, nincs lehetetlen 
2014. április 3. - Varjú Márta – Magyar Szó 

Orbán Viktor miniszterelnökkel készült interjút közölt a Magyar Szó. A kormányfő a 

márciusi parlamenti választásokon elért VMSZ-siker kapcsán elmondta: „A vajdasági 

magyar közösség lábra állt, talpra állt és megerősödött. Öntudatában erősebb, mint 

korábban volt, szervezettsége sokkal jobb, mint volt. Ha visszagondolunk az elmúlt 10–15 

évre, rájövünk, hogy mára egy életerős közösséggé fejlődött. Mindenki számára érthető 

életjel volt ez, amit a választási eredményen megláthattunk.” Orbán Viktor a következő 

évek nemzetpolitikájáról elmondta, most történik meg a kettős állampolgárság 

kiterjesztése a lehető legszélesebb körre, ezt követi az intézmények megerősítése: „ott, ahol 

már van, elmélyítjük az autonómiát, ott, ahol még nincs, kiépítjük. Létrehozzuk a magyar 

autonómiák közötti koordinációt és együttműködést, hogy az összhang, amely a Kárpát-

medencei magyarok tehetségéből, tudásából és szorgalmából kialakítható, az mindenki 

számára hallható legyen.” 

 

Csak a Jobbik követelései ellen tiltakozik Kárpátalja kormányzója 
2014. április 2. – MTI, hirado.hu, Kossuth Rádió 

Kizárólag a Jobbik szeparatista felhívásait ítélte el, nem ellenezte a kárpátaljai magyarság 

jogainak bővítését, és nem ítélte el a kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi 

egyházak felhívását - jelentette ki Valerij Luncsenko, Kárpátalja kormányzója a Határok 

Nélkül ungvári tudósítójának. A kormányzó keddi sajtótájékoztatóján a Jobbik hétvégi, 

Külügyminisztérium előtti megmozdulását kritizálta, ukrán és magyar újságírók azonban 

tévesen arról számoltak be, hogy Luncsenko a kárpátaljai magyarok törekvéseit tekinti 

szeparatizmusnak. 

 

Ultimátumot adtak a MOGYE magyar oktatói 
2014. április 2. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, 

Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatói arra 

készülnek, hogy a magyar tagozat önállósodásának halasztása miatti tiltakozásul kilépnek 

az egyetem valamennyi vezető testületéből, lemondanak valamennyi kinevezett vezetői 

tisztségről – közölte az MTI-vel szerdán Szilágyi Tibor, a magyar tagozatért felelős 

rektorhelyettes. A rektorhelyettes elmondta, a magyar tagozat oktatói és a magyar diákok 

képviselői a kedden késő este tartott tagozati közgyűlésen vitatták meg, hogy milyen 

választ adnak a magyar tagozat önállósodását további egy évvel elodázó szenátusi 

döntésre. A rektorhelyettes elmondta, Borbély László, az RMDSZ alelnöke tájékoztatta 

arról, hogy jövő héten marosvásárhelyi látogatásra készül Mihnea Costoiu felsőoktatásért 

felelős tárca nélküli miniszter. „Teret szeretnénk engedni a miniszternek, hogy megoldja a 

marosvásárhelyi egyetemen kialakult áldatlan helyzetet” – tette hozzá Szilágyi Tibor. 
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Vasúti kétnyelvűség: Az érdekérvényesítés csődje 
2014. április 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az, hogy a vasúti kétnyelvűségről szóló javaslat nem ment át hétfőn a parlamentben, 

meglepetést jelent, hiszen a korábbi hírek a szlovákiai magyar médiában arról szóltak, 

hogy a Smer rá fog bólintani a javaslatra, az előzetes egyeztetések miatt - véli az MKP 

elnöke. Berényi József szerint „kiderült, hogy Bugár Béla érdekérvényesítő képessége a 

parlamentben tulajdonképpen megszűnt.” Az MKP bízik abban, hogy a jelentős 

mennyiségű magyar szavazatot összegyűjtő Andrej Kiska reagálni fog erre az eseményre, 

és elmondja a véleményét azzal kapcsolatban, hogy látja a visszautasítást, és nyomást 

gyakorol a kormányra, hogy változtasson ezen az álláspontján. 

 

Új játékot indít a külhoni magyar felsősöknek a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság 
2014. április 2. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

Mutasd meg a Te városod! mottóval új játékot indít a nemzetpolitikai államtitkárság a 

külhoni magyar felsősök számára a www.mienkavaros.hu honlapon. Az államtitkárság 

közleménye szerint a játékba külhoni magyar csapatok jelentkezhetnek mentortanáruk 

segítségével. A játék során hat héten keresztül olyan feladatokat oldhatnak meg a 

csapatok, amelyek megmutatják településük irodalmi, történelmi, földrajzi, gazdasági 

különlegességeit, és megismerhető lesz az is, hogy mitől különleges számukra az a hely, 

ahol élnek. A játék célja, hogy annak végére minél több „Kárpát-medencei csodát” közösen 

is felfedezhessenek úgy, hogy minden csapat egy szubjektív túraútvonalat dolgoz ki. 

 

Szijjártó: a kkv-k külpiacra jutását segíti a magyar-szlovák együttműködés 
2014. április 2. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Magyarország és Szlovákia gazdasági együttműködése kulcsszerepet játszik a magyar kis- 

és közepes vállalkozások külpiaci sikere szempontjából - mondta Szijjártó Péter, a 

Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, a Magyar-Szlovák Gazdasági 

Vegyes Bizottság elnöke, a Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ átadásán, 

szerdán Törökbálinton. 

 

Növekedik az érvényes levélszavazatok aránya 
2014. április 2. - Krónika 

Növekedett az április 6-ai magyar országgyűlési választásokra a budapesti Nemzeti 

Választási Irodához (NVI) beküldött érvényes levélszavazatok aránya – számolt be szerdán 

az NVI. Az iroda hétfőn és kedden összesen 29 ezer azonosító nyilatkozatot ellenőrzött, 

ebből közel 23 ezer, mintegy 80 százalék volt érvényes. szavazat blg_bA választási iroda 

azt is közölte, hogy a nyilvántartásukban csaknem 200 ezer választásra jogosult, levélben 

voksoló személy szerepel, közülük már mintegy 76 ezren leadták a szavazatukat. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140402142026/Vasuti-ketnyelvuseg-Az-erdekervenyesites-csodje.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20140402074555/Uj-jatekot-indit-a-kulhoni-magyar-felsosoknek-a-Nemzetpolitikai-allamtitkarsag.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20140402074555/Uj-jatekot-indit-a-kulhoni-magyar-felsosoknek-a-Nemzetpolitikai-allamtitkarsag.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20140402123202/Szijjarto-a-kkv-k-kulpiacra-jutasat-segiti-a-magyar-szlovak-egyuttmukodes.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/novekedik-az-ervenyes-levelszavazatok-aranya
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A választási csomagok késésére panaszkodnak Háromszéken 
2014. április 2. – transindex.ro 

Sokan panaszkodnak Háromszéken, hogy nem kapták meg a magyarországi választási 

csomagot, így attól tartanak, hogy határidőig nem tudják visszaküldeni a szavazatukat - 

tudósít a Sláger Rádió. A rádió szerint olyan híreszteléseket is lehetett hallani, miszerint a 

postán zsákokban állnak a választási csomagok, és nincs kapacitás ezek kihordására; a 

sepsiszentgyörgyi postafióknál viszont ezeket a híreket cáfolták. 

 

Szombatig lehet Marosvásárhelyen szavazni 
2014. április 2. – szekelyhon.ro 

Legkésőbb szombatig adhatják le Marosvásárhelyen a voksaikat a magyar állampolgárok 

az április 6-ai magyarországi országgyűlési választásokra. Nem kell sem a csíkszeredai, 

sem a kolozsvári főkonzulátusra utazniuk, és postázniuk sem kell a borítékot a 

marosvásárhelyi és Maros megyei magyar állampolgároknak. Ebben ugyanis segítséget 

nyújt mindhárom erdélyi magyar politikai alakulat. A leadott szavazatokat az EMNP, az 

MPP és az RMDSZ képviselői is Magyarország csíkszeredai főkonzulátusára továbbítják. 

 

Sok a hibás levélszavazat 
2014. április 2. – szekelyhon.ro 

Péntekig vehető át a szavazói levélcsomag Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán, a 

magyarországi országgyűlési választások keretében pedig vasárnapig lehet leadni a 

levélszavazatokat. A visszajelzések alapján több formai hibát is ejtenek a szavazók, ezért 

azt ajánlják, kérjenek segítséget. 

 

A romániai választók fele még nem vette át a szavazólapját  
2014. április 2. – maszol.ro, MTI, transindex.ro 

Sokan nem jelentkeztek a szavazólapért azok közül, akik Magyarország romániai 

külképviseleteire kérték a választási levélcsomagot. Magdó János kolozsvári főkonzul 

szerdán elmondta, mintegy 3600 külhoni választó kérte a kolozsvári főkonzulátusra a 

levélcsomagot, amelyet március 24. óta lehet felvenni, de a választóknak mintegy fele még 

nem jelentkezett a szavazólapot is tartalmazó boríték átvételére. Zsigmond Barna Pál, 

Magyarország csíkszeredai főkonzulja az MTI-nek elmondta, kedd estig a székelyföldi 

külképviseletre kért szavazólapok felét adták át, és szerdán is folyamatosan szolgálták ki a 

levélcsomagért érkező szavazópolgárokat. Hozzátette, szerdán és csütörtökön 21 óráig, 

pénteken éjfélig nyújtanak lehetőséget a szavazólapok átvételére.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35910
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szombatig-lehet-marosvasarhelyen-szavazni
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/sok-a-hibas-levelszavazat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/27265-a-romaniai-valasztok-fele-meg-nem-vette-at-a-szavazolapjat
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Az EMNT Erdélyben 40 ezer levélcsomagot gyűjtött be 
2014. április 3. – Krónika 

Növekedett az április 6-ai magyar országgyűlési választásokra a budapesti Nemzeti 

Választási Irodához beküldött érvényes levélszavazatok aránya –számolt be az intézmény. 

Az EMNT demokrácia-központjaiban eddig mintegy 40 ezer levélszavazatot gyűjtöttek 

össze.  

 

Nem fizet bírságot az SZNT 
2014. április 2. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem hajlandó kifizetni a Maros megyei csendőrségnek a gyülekezési törvény 

megsértéséért kiszabott 12 ezer lejes büntetést Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) elnöke, aki törvénytelennek és jogellenesnek nevezte a március 10-ei 

marosvásárhelyi autonómiatüntetés szervezőinek a megbírságolását. Az SZNT-elnök 

szerint felelősség hárul ezen a téren a kormányzásban szerepet vállaló RMDSZ-re is. „Van 

elegendő befolyása, hogy kikényszerítse a hatóságok törvénytiszteletét, a magyar 

nyelvhasználat elleni fellépések, a rendszeres zaklatások vagy jelképeink üldözésének 

leállítását?” – tette fel a kérdést az SZNT-elnök, aki korábban is elmondta, a közigazgatási 

bíróságtól fogja kérni a szervezőkre kirótt bírság megsemmisítését. 

 

Paradigmaváltást javasolnak a polgáriak 
2014. április 2. – szekelyhon.ro 

Agrár- és vidékpolitikai javaslatcsomagot dolgozott ki a Romániai Magyar Gazdák 

Egyesületének (RMGE) szakmai felügyeletével a Magyar Polgári Párt, melyet a közös 

európai parlamenti választási program kidolgozásának reményében ajánlanak az RMDSZ 

figyelmébe. A javaslatcsomagot Biró Zsolt, a polgári párt elnöke és Sebestyén Csaba MPP-s 

megyei önkormányzati képviselő, az RMGE elnöke mutatta be Székelyudvarhelyen. 

 

Debreczeni: nem a magyar stúdiókon múlik a TVR helyzete 
2014. április 2. – Krónika 

Megszavazták a képviselőház és a szenátus együttes ülésén a román közszolgálati televízió 

(TVR) igazgatótanácsának új összetételét, az intézmény vezetőjét azonban egyelőre nem 

választották meg, így az elnök-vezérigazgatói tisztséget Stelian Tănase továbbra is 

ideiglenesen tölti be. A testület korábbi tagjait decemberben leváltották, miután a 

televíziótársaság éves jelentését elutasította a parlament. Az igazgatótanácsba a kormány, 

a parlamenti pártok és az államelnöki hivatal delegált új tagokat. Az RMDSZ Debreczeni 

Hajnal újságírót, Kelemen Hunor szövetségi elnök sajtótanácsosát javasolta a vezető 

testületbe. A szövetséget eddig Nagy Zoltán (Debreczeni Hajnal férje), Kelemen 

kabinetigazgatója képviselte az igazgatótanácsban, aki azonban államtitkári kinevezése 

nyomán összeférhetetlenné vált. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-fizet-birsagot-az-sznt
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/paradigmavaltast-javasolnak-a-polgariak
http://www.kronika.ro/kultura/anem-a-magyar-studiokon-mulik-a-teve-helyzetea
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Pénzlenyúlási vádak Nemes Előd és az EMI között 
2014. április 2. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Elhatárolódott korábbi elnökétől az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) sepsiszentgyörgyi 

szervezete. Az EMI országos elnöke, Sorbán Attila és sepsiszentgyörgyi vezetője, Mihály 

István szerdai sajtótájékoztatójukon árulással, hűtlen pénzkezeléssel vádolták Nemes 

Elődöt. Az őt ért vádakra közleményben válaszolt szerdán Nemes Előd. Rámutatott, hogy 

az EMI már hónapokkal ezelőtt kettészakadt, amikor többen kiváltak, és megalapították a 

Pál Utcai Fiúk Egyesületet. ”Mivel az országos EMI-elnök tagja az EMNT országos 

elnökségének, érzésem szerint politikai célzatú támadást indított azért, mert szakítottam 

az EMNP-vel, hiszen úgy az EMI-, mint az EMNP-tagság jelentős része távozásomkor 

velem tartott” – fogalmazott Nemes Előd.  

 

Halasztást kért Markó a Mikó-perben 
2014. április 2. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Markó Attila kérvényezésére – mivel nem tudott jelen lenni a tárgyaláson – ismét 

elnapolta a tárgyalást ploieşti-i táblabíróság a Mikó-perben. Ügyvédjének ugyanakkor 

Bukarestben kellett jelen lennie egy másik tárgyaláson. Markó Attila hangsúlyozta, neki 

nem érdeke a halasztás, az igazság az ő oldalán van. Csupán az adhat okot az aggodalomra, 

hogy „ha körülnézünk ebben az országban, megállapíthatjuk, hogy az igazságszolgáltatás 

csupán statisztika lett. Az igazságszolgáltatás fél igazságos lenni, inkább elítél, mert az a 

számokban megjelenik, amikor csupán annyit kellene tegyen, hogy osszon igazságot”. 

 

Magyarellenesség kosárlabdában is 
2014. április 2. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

A Marosvásárhelyi Maros KK kosárlabdacsapata feljelentette a Nagyszebeni CSU azon 

szurkolóit, akik a két csapat hétvégi mérkőzésén nyomdafestéket nem tűrő, magyarellenes 

feliratot tartalmazó molinót feszítettek ki. A klub a rendőrség és csendőrség bevonása után 

a Román Kosárlabda-szövetséghez (FRB) és az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz 

fordul az ügyben. 

 

EP-választás – Tőkés: képviselhető a magyar és a román érdek is 
2014. április 2. – Erdély Ma, MTI, Háromszék 

Tőkés László szerint csak „a központosított egységes állam kizárólagosságát valló 

részrehajló bukaresti politikusok fejében" zárja ki egymást Románia és a romániai 

magyarság egyidejű képviselete. A mandátuma végéhez közeledő európai parlamenti (EP) 

képviselővel terjedelmes interjút közölt szerdán az Agerpres román nemzeti hírügynökség. 

Az interjúban Tőkés László elmondta, Románia igazi érdekének tartotta, hogy a területén 

élő etnikai közösségek jól érezzék magukat a szülőföldjükön. Megjegyezte, a Fidesz 

jelöltlistáján készül újabb EP-képviselői mandátumot szerezni, és továbbra is a magyar 

nemzet önrendelkezéséért, az erdélyi magyarság autonómiájáért kíván fellépni.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/27249-penzlenyulasi-vadak-nemes-elod-es-az-emi-kozott
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/halasztast-kert-marko-a-miko-perben
http://www.kronika.ro/sport/magyarellenesseg-kosarlabdaban-is
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=162028&cim=ep_valasztas_tokes_kepviselheto_a_magyar_es_a_roman_erdek_is
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A bírósághoz fordul Árus érettségiügyben 
2014. április 2. – Krónika 

A bíróságósághoz fordulna Árus Zsolt gyergyószentmiklósi politikus az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) határozata miatt, melynek értelmében az oktatási 

minisztérium nem diszkriminál az érettségi vizsgák megszervezése során, amikor a magyar 

diákoknak román társaikhoz képest ugyanannyi idő alatt több vizsgát kell letenniük. Árus 

rámutatott: a román érettségi nehezebb a magyar diákoknak, mint a román 

anyanyelvűeknek, így emiatt az egyetemi bejutási esélyeit is rontja a magyaroknak. A 

politikus szerint a legmegfelelőbb megoldás az lenne, ha a magyar gyermekek 

megtanulnák ugyan az állam nyelvét, de nem kellene románból érettségizniük. 

 

Elutasította a központi választási iroda a Nagy-Románia Párt jelöltlistáit 
2014. április 2. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Elutasította szerdán a központi választási iroda a nacionalista és magyarellenes Nagy-

Románia Pártnak (PRM) a romániai európai parlamenti választásokra benyújtott 

jelöltlistáit, miután ennek a pártnak a nevében két külön listát is iktattak. A központi 

választási iroda több más kisebb párt és független jelölt listáját is elutasította, a 

jelentősebb parlamenti pártokét, beleértve a Romániai Magyar Demokrata Szövetségét 

viszont elfogadta. 

 

„Húzzunk farmernadrágot” 
2014. április 3. – Sümegi Noémi – Heti Válasz 

Böjte Csaba a Dévai Szent Ferenc alapítvány vezetője arra buzdítja az embereket, hogy ne 

csak üljenek a kispadon, hanem merjenek bemenni a pályára is, azaz mindenki éljen az 

újonnan szerzett alkotmányos jogával és lelkiismerete szerint tegye az x-et a megfelelő párt 

mellé. Marosvásárhelyen, ha a polgármester nem tiltotta volna meg a Székely Szabadság 

Napját, hanem „kitesz egy csomó sört meg micset” semmit nem veszít, viszont elnyerte 

volna sokak rokonszenvét. Bár felkerülhetett volna az RMDSZ európai parlamenti listájára 

mégis úgy gondolja, hogy bár része ő is a nemzetnek, de nem mint politikus, hanem mint 

nevelő, vagy lelkipásztor.  

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. április 3-i számában olvasható.) 

 

Magyarországi választások - A Felvidéken is voksolnak, de nem tömegesen 
2014. április 2. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Többségében levélben vagy Magyarországon szavaznak azok a felvidéki magyarok, akik a 

magyar állampolgárság felvétele miatt elveszítették a szlovákot. Levélszavazatukat 

egyébként leadhatnák a pozsonyi vagy a kassai magyar konzulátuson is, de ezt a 

lehetőséget kevesen választják. Dolník Erzsébet a pozsonyi magyar nagykövetségre vitte be 

levélszavazatát. 
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Polis Slovakia-felmérés: az MKP 6,5 százalékkal bekerült volna a parlamentbe 
2014. április 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha az előző hét végén került volna sor a parlamenti választásokra Szlovákiában, akkor a 

Smer a szavazatok 41,5 százalékát szerezte volna meg, s ezzel 78 képviselői bársonyszékhez 

jutott volna, ami abszolút többséget jelent. Negyedik helyre a Most-Híd vegyespárt a 

szavazatok 7,7 százalékával és 15 mandátummal került volna. Az ötödik helynek a voksok 

6,5 százalékát és 12 képviselői helyet megszerző Magyar Közösség Pártja (MKP) örülhetett 

volna. 

 

Maďarič az előrehozott választásokat kizártnak tartja 
2014. április 2. – bumm.sk 

Marek Maďarič szerint „az elnökválasztás nem adott okot az átalakításokra, azonban a 

kormányzási idő felénél tartunk, ez hozhat ilyen változásokat”. Maďarič, aki Robert Fico 

kampányfőnöke volt, nem lát okot az előrehozott választásokra sem.  

 

Nikowitz Oszkár: a közlekedés fellendítése is javíthat Magyarország és 
Szerbia gazdasági együttműködésén 
2014. április 2. – Vajdaság Ma 

A Budapest és Belgrád, illetve Szeged és Szabadka közötti vasútvonal korszerűsítése, 

valamint a Budapest és Belgrád közötti mindennapos repülőjárat elindítása hozzájárulhat 

Magyarország és Szerbia gazdasági együttműködésének fellendítéséhez - jelentette ki 

Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete a szerb fővárosban szerdán a 

Magyarországi napok elnevezésű idegenforgalmi rendezvényen. 

 

Még nem tudni, mi lesz a VMSZ „sorsa” 
2014. április 2. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség még nem biztos, hogy részt vesz majd a szerbiai 

kormányban, azonban a Szerb Haladó Párt koalíciós partnere kellene, hogy legyen – 

jelezte Goran Knežević. A haladók alelnöke egyúttal azt is kiemelte, hogy nem szabják 

majd feltételül a VMSZ számára, hogy tartományi szinten felrúgja az együttműködést a 

Demokrata Párttal. Nincs szükség a vajdasági autonómia megszüntetésére, azonban 

csökkenteni kell az adminisztrációt és nagyobb hatásköröket kell adni az 

önkormányzatoknak – véli a politikus. 

 

Maja Gojković: Pajtić ideje lejárt, még az idén tartományi választások 
2014. április 2. – Vajdaság Ma 

Maja Gojkovićnak, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnökségi tagjának meggyőződése, hogy az 

év végéig előre hozott tartományi választásokat tartanak Vajdaságban.  „Rengeteg 

szavazatot kaptunk Vajdaságban, miközben a hatalmon levő Demokrata Párt (DS) csak a 
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szerbiai polgárok valamivel több mint 5 százalékának bizalmát élvezi. Bojan Pajtić ideje 

lejárt” – nyilatkozta Gojković a B92 műsora vendégeként. 

 

MPSZ: Visszatértek a miloševići idők! 
2014. április 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Polgári Szövetség nem támogatja a Vajdaság statútumának tervezetében 

foglaltakat, jelentette ki a párt elnöke zentai sajtótájékoztatóján, amelyen kitért az 

elmaradt egészségügyi és nyugdíjbiztosítások behajtása elleni küzdelem fontosságára is. – 

Vajdaság statútumának tervezetével kapcsolatban az a véleményünk, hogy visszatértek a 

miloševići idők. Teljesen egyértelmű, hogy Szerbiában a kisebbség helyzete és Vajdaság 

helyzete katasztrofális – fogalmazott Rácz Szabó László, majd nehezményezte, hogy a 

nagyobb vajdasági pártok, mint amilyen például a Vajdasági Szociáldemokrata Liga vagy a 

Vajdasági Magyar Szövetség, nem emelték fel a szavukat a statútum tervezete ellen. 

 

Megoszlanak a vélemények arról, hogy kidolgozásra kerülhet-e a tartomány 
stratégiai javaslata  
2014. április 2. – Pannon RTV 

A Vajdasági Parlament elé kerül pénteken a tartomány 2014 és 2020 közötti időszakra 

vonatkozó fejlesztési stratégia javaslata – döntött ma a parlament Gazdasági Bizottsága. A 

szerb haladó párti bizottsági tagok szerint a tartományi hatalom nem legitim a 

dokumentum meghozatalára vagy kidolgozására. Nem támogatta a fejlesztési stratégia 

javaslatát a Szerb Haladó Pártbeli Dragan Vulin, aki egyben a Gazdasági Bizottság elnöke 

is. Szerinte a Pénzelési törvény és a statútum miatt a tartományi kormánynak nincs meg a 

törvényes alapja a dokumentum kidolgozására. 

 

Zentán és Szabadkán szervez felvételi felkészítő képzést az érettségizőknek a 
Magyar Nemzeti Tanács 
2014. április 2. – Pannon RTV 

Az MNT Ösztöndíjprogramja keretében kétféle felkészítőt tartanak: kémiából Zentán, a 

Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban április 13-án és magyar nyelv és irodalomból 

Szabadkán, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban április 21-e és 23-a 

között. Az érdeklődők a felkeszito.mntosztondij.org.rs oldalon jelentkezhetnek. Itt a 

sikeres regisztrációt követően a diákok megtalálhatják az előző éves felvételi teszteket, 

valamint az idei próbateszteket is. 

 

Tudatosságra nevelés a cél 
2014. április 2. – Magyar Szó 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága az idei évet 

a felsősök évévé nyilvánította, és ennek jegyében számos, az általános iskolák felsős 

diákjainak szóló programot és képzést szerveznek a Kárpát-medencében. А 

programsorozat Vajdasági bemutatkozó-körútját 2014. március 31. és április 2. között 
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tartották meg. A zentai Emlékiskolában 4 csoportba elosztva 40 hetedikes és 35 

nyolcadikos diák vett részt az OTP Fáy András Alapítványának a képzésein. A kurzuson 

gazdasági, vagy pedig pályaorientációs tréningen vehettek részt a zentai gyermekek.  

 

Jelentős fejlesztések várhatók Kárpátalján 
2014. április 2. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Valerij Luncsenko, Kárpátalja kormányzója bejelentette, hogy az ukrán miniszterelnök 

600 millió hrivnyát különítene el Kárpátalja megye útjainak felújítására. A munkálatokat 

elmondása szerint megbízható és hozzáértő magyarországi vállalatok végeznék. 

 

Hogyan hangoljuk össze a képességeinket vágyainkkal? 
2014. április 2. – Népújság 

A külhoni magyar felsősök éve programsorozat keretében a Nemzetpolitikai 

Államtitkársága március 27-én a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban gazdasági és 

karriertréningeket tartott. A tréningprogramok, melyekben gazdálkodási szimulációban 

vállaltak szerepeket a tanulók, párhuzamosan zajlottak Lendván, Dobronakon, 

Göntérházán és Pártosfalván. Mint Hajnal Virág elmondta, ezúttal egy olyan programmal 

jöttek, amellyel a tudatosságra szeretnénk nevelni a gyerekeket, segédeszközöket adni 

nekik, hogyan tudják a jövőjüket anyagilag, pénzügyi, illetve pályaorientáltság 

szempontjából tudatosan megtervezni úgy, hogy sikeresek legyenek. 

 

Muravidéki és göcseji diákok együttműködése 
2014. április 2. – Népújság 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola a múlt héten három nap erejéig a zalaegerszegi 

Páterdombi Szakképző Iskola diákjait látta vendégül Határtalanul! címmel, amely egy 

gasztronómiai és a néphagyományokat bemutató találkozót jelentett. A magyarországi 

résztvevők gasztronómiai szakiskolából jöttek, második, illetve harmadik évfolyamosak, a 

lendvai diákok pedig a Lipa szállóban gyakorlatot végzők voltak, tehát szakácsnak és 

pincérnek tanuló fiatalok. A három nap során több kiránduláson is részt vettek a 

zalaegerszegi fiatalokkal, a környékre és Mariborba kirándultak, valamint számos 

programot szerveztek. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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