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Semjén: Malina Hedvig ügye emberi jogi kérdés 
2014. április 30. – MTI, hirek.sk, Magyar Hírlap 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint Malina Hedvig ügye általános 

emberi jogi kérdés és rávilágít arra, hogy napjainkban Szlovákia bármely polgára hasonló 

helyzetbe kerülhet. Semjén Zsolt közleményében kiemelte: üdvözlik a szlovákiai civil 

társadalom fellépését a Malina Hedvig ellen folyamatban lévő eljárás ügyében. 

Magyarország abban érdekelt, hogy Szlovákiában mindenki nyugodtan élhessen, a magyar 

közösség szülőföldjén boldoguljon, jogegyenlőséget élvezzen, és nyelvének használata, 

vagy a magyar identitásának vállalása miatt tagjai ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint 

Malina Hedvig. 

 

Ma Hedvig, holnap Te? - Önkény helyett igazságot! 
2014. április 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

Több száz ember gyűlt össze szerda este Pozsonyban, a Vármegyeház téren a Žák-Malina 

Hedviget támogató, valamint az ellene tett vádemelés és az igazságszolgáltatásban 

uralkodó állapotok miatt megtartott tüntetésen. A résztvevők, magyarok és szlovákok, 

jelenlétükkel együtt üzenték a hatalomnak, elég volt! Jelen voltak a szlovákiai magyar 

közélet meghatározó személyiségei: a szervezésben ugyancsak részt vállaló két párt, a 

Magyar Közösség Pártja vezérkara, és a Most-Híd képviselői, valamint önkormányzatok, 

illetve polgári és kulturális szervezetek képviselői, de sok szlovák is fontosnak érezte, hogy 

ott legyen a demonstráción. 

 

Választási megállapodást kötött a KMKSZ a legesélyesebbnek számító ukrán 
elnökjelölttel 
2014. május 1. – MTI, Kárpátalja, Magyar Hírlap, hirado.hu 

Választási megállapodást kötött Ungváron a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) Petro Porosenkóval, a 2014. május 25-re kitűzött ukrán elnökválasztás 

legesélyesebbnek tartott jelöltjével. Az egyezmény értelmében Porosenko a KMKSZ által 

számára nyújtott teljes körű támogatás fejében vállalja, hogy megválasztása esetén segíti a 

magyar kisebbség ügyét. Megígérte, hogy elősegíti a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati 

jogainak az európai szabványoknak megfelelő biztosítását, a feltételek megteremtését a 

magyar nyelvű oktatási rendszer fejlődéséhez. Közreműködik abban, hogy az ukrajnai 

közigazgatási reform során vegyék figyelembe a tömbben élő magyarság érdekeit, valamint 

váljon lehetővé az ukrajnai magyarok parlamenti képviselete. 

 

Répás: a külhoni szavazatok 95 százaléka a legjobb visszaigazolás 
2014. május 3. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Hírlap, MNO, InfoRádió 

Semmi sem igazolja jobban a kormány nemzetpolitikáját, mint az a 95 százalékos 

támogatottság, amely a parlamenti választások során a külhoni szavazatokban 

megnyilvánult - jelentette ki Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140430145937/Semjen-Malina-Hedvig-ugye-emberi-jogi-kerdes.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140501022549/Ma-Hedvig-holnap-Te-Onkeny-helyett-igazsagot.html
http://karpataljalap.net/2014/05/02/megvalosulhatnak-magyarok-legfontosabb-celjai
http://karpataljalap.net/2014/05/02/megvalosulhatnak-magyarok-legfontosabb-celjai
http://www.hirek.sk/belfold/20140503153720/Repas-a-kulhoni-szavazatok-95-szazaleka-a-legjobb-visszaigazolas.html
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államtitkár szombaton a Magyar Ifjúsági Konferencia soros ülésén Dunaszerdahelyen. A 

helyettes államtitkár felidézte a nemzetpolitika terén megvalósított lépéseket, 

hangsúlyozva az „új nemzetpolitika” alapjait képező jogszabályok megalkotásának 

fontosságát és ezek hozadékait, bemutatta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tevékenységét. 

 

Nem lép be a perbe a Hargita megyei önkormányzat 
2014. április 30. – szekelyhon.ro 

Hargita megye önkormányzata is lépjen be abba a perbe, amelyet a Székely Nemzeti 

Tanács indított az olyan különleges társadalmi háttérrel rendelkező régiók jogainak 

érdekében, mint amilyen Székelyföld is – indítványozta a Magyar Polgári Párt. Erre 

egyelőre nem kerül sor.  

 

Véglegesítette európai parlamenti választási programját az RMDSZ 
2014. május 1. – transindex.ro, maszol.ro 

Véglegesítette európai parlamenti választási programját az RMDSZ – jelentette be ma 

Székely István főtitkárhelyettes, a dokumentumot kidolgozó bizottság koordinátora. "Az 

RMDSZ 11. csíkszeredai kongresszusa 2013 májusában az Erős Európa, gyarapodó Erdély! 

Szövetségünk az Európai Parlamentben című kongresszusi dokumentuma kijelölte azt az 

utat, amelyen a következő években haladni fogunk és megnevezte a jövőképünk 

megvalósításához szükséges eszközöket is” – hangsúlyozta Székely István, hozzátéve: az 

erdélyi magyar nemzeti közösség érdeke a régiók és a közösségek Európájának építése, egy 

olyan Európai Unióé, amelyben az őshonos nemzeti közösségek és a nyelvi kisebbségek 

szülőföldjükön a számbeli többséggel egyenjogú közösségként tudnak jövőt építeni. 

 

Több milliárd dolláros kártérítés követel a Gabriel Resources 
2014. május 1. – transindex.ro 

Nemzetközi választottbírósági eljárás elindítását tervezi a Gabriel Resources Románia 

ellen. Több milliárd dolláros kártérítést követelnek, amiért az elmúlt 15 évben sikertelenül 

próbálták kivitelezni a verespataki bányaberuházást - írja a kanadai The Glode and Mail. A 

lap információ szerint a Gabriel Resources nem számít arra, hogy az elkövetkező 

időszakban számára kedvező döntés születik az aranykitermelés ügyében. 

 

Felavatták a kommunista diktatúra áldozatai emlékházát Sepsiszentgyörgyön 
2014. május 1. – transindex.ro 

Április 30-án Sepsiszentgyörgyön felavatták a kommunista diktatúra áldozatai 

emlékházát. Sepsiszentgyörgy tud emlékezni − mondta Antal Árpád András polgármester, 

hozzátéve: „fontos, hogy minél több fiatal látogasson el ebbe a börtönmúzeumba, és 

tájékozódjon arról, hogy nem is olyan régen még mivel járt együtt az, ha az ember vállalta 

a véleményét. Tudatosítani kell a következő nemzedékben, hogy mennyire fontos a szólás- 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/nem-lep-be-a-perbe-a-hargita-megyei-onkormanyzat
http://itthon.transindex.ro/?hir=36129
http://itthon.transindex.ro/?hir=36131
http://itthon.transindex.ro/?hir=36133
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és az önkifejezés szabadsága, s hogy ez pár évtizede nem hogy nem volt természetes, de 

börtön, meghurcoltatás, testi és lelki terror járt érte”. 

 

Nem csökken a Demokrácia Központ szerepe Temesváron 
2014. május 1. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Csaknem három és fél éve működik Temesváron az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács helyi 

Demokrácia Központja. Eleinte csak a kedvezményes honosításban segítettek a megyében 

élőknek, ma pedig már a magyar állampolgárok anyakönyvi dokumentumainak 

beszerzésében is segítenek. Az elmúlt hónapokban a választási regisztrációban, illetve a 

szavazatok eljuttatásában is a hozzáfordulók rendelkezésére álltak – mondta le Lehőcz 

Lászlónak az iroda vezetője. 

 

PSD: provokáció a nemzeti ünnepre tervezett autonómiatüntetés 
2014. május 1. – Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro 

Felháborította a helyi szociáldemokrata pártelnököt, hogy a Magyar Polgári Párt (MPP) a 

román nemzeti ünnepre hirdetett autonómiatüntetést Sepsiszentgyörgyre. Horia Grama 

szemtelenségnek, provokációnak, a román állam semmibevételének nevezte, hogy az MPP 

engedélyt is kért a polgármesteri hivataltól a demonstrációra. A politikus meggyőződése, 

hogy a sepsiszentgyörgyi városháza nem engedélyezi majd a tüntetést, mert december 

elsején a Mihai Viteazul téren tartják a román ünnepi megemlékezéseket is. Szerinte az 

MPP azért állt elő ezzel a kezdeményezéssel, mert megfogyatkoztak a hívei. „Ez már túlzás. 

Meg kellene érteniük, hogy Romániában élnek” – mondta Horia Grama. 

 

Magyar nyelvű matricákat helyeztek ki a sepsiszentgyörgyi állomáson 
2014. május 1. – Erdély Ma, transindex.ro, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika, szekelyhon.ro 

Magyar nyelvű öntapadós matricákat helyezett ki a sepsiszentgyörgyi állomáson a román 

feliratúak mellé az Erdélyi Magyar Ifjak. Az EMI háromszéki szervezetének aktivistái 

megelégelték, hogy a vonatállomáson elmarad a nyelvi jogok teljes körű érvényesülése. A 

matricák ugyanolyan méretűek és színűek, mint a román táblák, az aktivisták úgy 

tervezeték meg ezeket, hogy akár helyben is maradhatnak, ha a vasútállomás számára 

problémát jelent a kétnyelvű táblák kihelyezése. 

 

Kézdivásárhelyen is veszélyben a székely zászló 
2014. május 1. – Erdély Ma, Háromszék 

Kézdivásárhelyen attól tartanak, május 7-én a brassói táblabíróságon végleges és 

visszavonhatatlan döntés születik a városháza homlokzatán, illetve a Gábor Áron-szobor 

mellett lévő két nagyméretű székely lobogó ügyében – jelezte Tóth Csilla, a városháza 

jogtanácsosa, aki szerint kihasználtak még egy utolsó fellebbezési lehetőséget, a rendkívüli 

jogorvoslatot biztosító semmisségi panaszt. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=163960&cim=nem_csokken_a_demokracia_kozpont_szerepe_temesvaron_audio
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=163966&cim=psd_provokacio_a_nemzeti_unnepre_tervezett_autonomiatuntetes
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=163976&cim=magyar_nyelvu_matricakat_helyeztek_ki_a_sepsiszentgyorgyi_allomason
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=163954&cim=kezdivasarhelyen_is_veszelyben_a_szekely_zaszlo
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Félszáz magyar pályázatot támogat az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala  
2014. május 1. – maszol.ro 

Idén is sikeresen pályáztak a magyar civil és ifjúsági szervezetek az Etnikumközi 

Kapcsolatok Hivatalához – közölte az elbírálást követően Laczikó Enikő Katalin, a hivatal 

államtitkára. A jóváhagyott pályázatokból több mint 50 magyar kezdeményezés. Az 

odaítélt támogatásoknak köszönhetően 2014-ben sor kerül hagyományos és újszerű, a 

magyar nyelvet és kultúrát népszerűsítő, illetve a diszkrimináció felszámolására és a 

román–magyar együttélés megerősítését szolgáló projektekre.  

 

Majálissal kezdődött csütörtökön a Hunyad Megyei Magyar Napok  
2014. május 1. – maszol.ro 

Közösségi majálisozással kezdődött csütörtökön az ötödik alkalommal megszervezett 

Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysorozat. „Az együttlét öröme mottót 

választottuk az idei magyar napok központi gondolatának, amellyel szórványközösségünk 

szolidaritását fejezzük ki. Idén már ötödik alkalom, hogy együtt ünnepel a Hunyad megyei 

magyarság, ezzel is jelezve, hogy van erő közösségünkben” – fogalmazott Winkler Gyula, 

aki Déván és Vajdahunyadon vett részt a magyar majálison.  

 

Egyenes beszéd Brassóban: a pohár félig tele van 
2014. május 1. – maszol.ro 

„A pohár félig tele van: ezt is meg kell látnunk, ne csupán az üres felével foglalkozzunk” – 

jelentette ki Sógor Csaba brassói körútja során. Az EP-képviselő április 30-án, délután 

meghívottja volt az Egyenes beszéd elnevezésű közéleti estnek, amelyen Kovács Attila 

Brassó Megyei RMDSZ elnök, illetve moderátorként Ambrus Attila a Brassói Lapok 

főszerkesztője is részt vett. Sógor Csaba hangsúlyozta: egyre több olyan dokumentum van, 

amely a kisebbségek védelmét szorgalmazza. „Az ukrajnai válság, a Nyugat-Balkán 

integrációs törekvései is óhatatlanul felerősítik a nemzeti kisebbségek kérdését. 

Előrelépésnek számít az is, hogy az EU felismerte a koppenhágai kritériumok utólagos 

számonkérésének szükségességét” – hangsúlyozta.  

 

Az MPP-s önkormányzatok is beléphetnek az SZNT luxemburgi perébe 
2014. május 2. – transindex.ro 

Az MPP-s önkormányzatok is beléphetnek az SZNT luxemburgi perébe, amelyet az európai 

polgári kezdeményezés elutasítása miatt indítottak - mondta Biró Zsolt pártelnök az 

Erdély FM-nek. Biró úgy véli, célszerűbb, ha az MPP által vezetett önkormányzatok 

szintjén, és nem pártként lépnek be, mivel maguk az érintett közösségek, önkormányzatok 

azok, akik direktben érdekeltek az uniós alapok lehívásában. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/28611-felszaz-magyar-palyazatot-tamogat-az-etnikumkozi-kapcsolatok-hivatala
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/28625-majalissal-kezdodott-csutortokon-a-hunyad-megyei-magyar-napok
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/valasztasi-kampany/28612-egyenes-beszed-brassoban-a-pohar-felig-tele-van
http://itthon.transindex.ro/?hir=36135
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Mircea Duşă szerint sértené a román lakosságot a december 1-jére tervezett 
MPP-s autonómiatüntetés 
2014. május 3. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, Krónika, Magyar Hírlap 

Mircea Duşă védelmi miniszter szerint sértené a román lakosságot, ha december elsején, 

Románia nemzeti ünnepén autonómiatüntetést szervezne az MPP. A Hargita megyei PSD 

vezető tisztségét is betöltő politikus elmondta, a kormány még nem tárgyalt a Magyar 

Polgári Párt kezdeményezéséről, ő azonban úgy véli, a román és magyar lakosság 

képviselőinek inkább az uniós célkitűzésekre kellene összpontosítaniuk. 

 

Előzetes regisztráció nélkül szavazhatunk külföldön 
2014. május 3. – Erdély Ma, Duna Tv 

A magyar-román kettős állampolgároknak el kell dönteniük, hogy a romániai, vagy a 

magyarországi jelöltlisták közül választanak-e, de ez utóbbira csak azok voksolhatnak, akik 

magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. Zákonyi Botond, Magyarország Romániai 

Nagykövete azt mondta: ők Bukarestben a nagykövetségen illetve a két erdélyi 

főkonzulátuson, Csíkszeredában és Kolozsváron adhatják le voksukat. A nagykövet 

megjegyezte, hogy viszonylag nem sok emberről van szó, hiszen ez az EP-választás, az új 

erdélyi magyar állampolgárok döntő többségére nem terjed ki, ők természetesen a román 

listákra szavazhatnak. 

 

Miénk itt a tér Vajdahunyadon 
2014. május 3. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Egész napos szabadtéri programmal folytatódtak szombaton, Vajdahunyadon az idén 

ötödször megrendezett Hunyad Megyei Magyar Napok. A vajdahunyadi színház előtti 

téren idén ötödször történt meg a szimbolikus térfoglalás, de a magyar gasztronómia, a 

székely termékek, a hunyadi kézművesek vására kicsalogatja nemcsak a magyar 

közösséget, hanem az egész város lakóit.  

 

Román bojkott a Pro Urbe díjátadón 
2014. május 4. – Krónika 

Keresztes László tanár kapta vasárnap a Pro Urbe díjat, melyet két évtizede nyújtja át 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata azon személyeknek, akik sokat tettek a közösség 

érdekében. Az elmúlt években négy kitüntetést adtak, ám a gyakorlat idéntől megváltozott, 

már csak egy szentgyörgyi polgár kaphatja meg azt. Keresztes László vasárnap a Bod Péter 

Megyei Könyvtár Gábor Áron termében vehette át ünnepélyes keretek között a kitüntetést, 

a román városi tanácsosok azonban bojkottálták a díjátadást, ezzel is tiltakozva az ellen, 

hogy a megváltozott szabályzat miatt már nincs román nemzetiségű díjazott. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36143
http://itthon.transindex.ro/?hir=36143
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=164080&cim=elozetes_regisztracio_nelkul_szavazhatunk_kulfoldon_video
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/28689-mienk-itt-a-ter-vajdahunyadon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-bojkott-a-dijatadon
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Ponta el akarja kerülni a kártérítés-fizetést Verespatakért  
2014. május 4. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Romániának nem érdeke, hogy kártérítést fizessen ahelyett, hogy járadékot kapna a 

Verespatakra tervezett aranybánya hasznából - mondta Victor Ponta miniszterelnök 

szombaton, arra reagálva, hogy a ciántechnológiás bányaberuházás engedélyezésére 15 éve 

váró kanadai főrészvényes a napokban kártérítési perrel fenyegette meg a román 

hatóságokat.  

 

Betiltották a szlovák ifjúnacionalisták Hedvig-ellenes tüntetését 
2014. április 30. – bumm.sk 

Ellentüntetésre készült Pozsonyban a Szlovák Nemzeti Párt ifjúsági szervezete, 

reakcióképpen a kora esti órákban sorra kerülő Malina Hedvig melletti tüntetésre, ám ezt 

nem engedték meg nekik. 

 

Magyarország beavatkozási kérelmet nyújtott be a Lomnici kontra EP ügyben 
2014. április 30. – MTI, hirek.sk 

A szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok melletti kiállás jegyében 

Magyarország beavatkozási kérelmet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához a Lomnici 

Zoltán kontra Európai Parlament ügyben - közölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A 

pert az EMT elnöke indította az Európai Parlament (EP) ellen, amiért az EP petíciós 

bizottsága levette napirendjéről a szlovák állampolgársági törvény elleni beadványát. 

 

Bárdos: a Hedvig-ügy a felvidéki magyarság meggyalázása 
2014. május 2. – hirek.sk 

Az eltelt lassan 8 év sem volt elég idő, hogy igazságot szolgáltassanak Malina Hedvignek, 

sőt, éppen ellenkezőleg, a mai napig vádlottként szerepel – mutatott rá Bárdos Gyula, az 

Magyar Közösség Pártja elnökségi tagja pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című 

műsorában. Bárdos Gyula hangsúlyozta: a szerdai tüntetés nemcsak Malina Hedvig, 

hanem az egész Felvidék ügyében történt, mert az eset a magyarság meggyalázása. 

 

Nyolcévnyi tudathasadásos állapot 
2014. május 2. – Velkei Tamás – Magyar Nemzet 

Malina Hedvig ügye a mai napig nincs lezárva, a támadókat nem állították bíróság elé, sőt 

az áldozat ellen emeltek vádat hamis tanúzás miatt. Ő maga sem gondolta volna, hogy 

nyolc év elteltével ilyen indulatokat gerjeszt. A szlovákiai elnökválasztást megelőzően nem 

vették elő ügyét hiszen Fico nem akart magyar szavazókat veszteni, de veresége után 

közvetlenül vádat emeltek ellene. Korábban Rudolf Chmel a Radicová-kormány emberi 

jogi és kisebbségügyi minisztere mondta, ha szlovák nemzetiségű lenne, mindez soha nem 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/28694-ponta-el-akarja-kerulni-a-karterites-fizetest-verespatakert
http://www.bumm.sk/94699/betiltottak-a-szlovak-ifjunacionalistak-hedvig-ellenes-tunteteset.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20140430114354/Magyarorszag-beavatkozasi-kerelmet-nyujtott-be-a-Lomnici-kontra-EP-ugyben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140502113912/Bardos-a-Hedvig-ugy-a-felvideki-magyarsag-meggyalazasa.html
http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/nyolcevnyi-tudathasadasos-allapot-1224345
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történt volna meg. A szlovák állami szervek ilyen mértékű arroganciát és gátlástalanságot 

egyetlen szlovákkal szemben sem engedtek volna meg maguknak. 

 

Šufliarsky: van közvetlen szemtanú Žák Malina Hedvig ügyében 
2014. május 1. – hirek.sk 

A főügyészség mindent eszközt bevet annak érdekében, hogy bizonyítsa igazát a Žák 

Malina Hedviggel szembeni hamis vallomástétel miatt indított eljárásban. Miközben 

zajlott a Hedvig melletti tüntetés, Peter Šufliarsky helyettes főügyész a TA3 hírtelevíziónak 

nyilatkozva elmondta, van tanújuk, aki az egykori nyitrai diáklány 2006. augusztus 25-i 

„állítólagos“ megverésének közvetlen szemtanúja volt. 

 

Nincs új tanú Žák-Malina Hedvig ellen 
2014. május 4. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Žák-Malina Hedvig ügyében semmiféle új tanú nem jelentkezett az ügyészségen – 

jelentette ki a TA3 vasárnapi vitaműsorában Peter Šufliarsky, a legfőbb ügyész helyettese, 

aki szerdán még ennek az ellenkezőjét nyilatkozta. „Soha nem mondtam, hogy új tanúnk 

van“ – állította vasárnap Šufliarsky. „Jelen időszakban, a bírósági eljárás kezdetén 

részemről maximálisan taktikátlan lenne, ha elárulnám, hogy az államügyész kit tart 

közvetlen vagy másfajta tanúnak, s kiket javasol az eljárás során kihallgatni“ – tette hozzá. 

 

Csáky: Hedvig ügyét vissza kell vinni az európai fórumokra 
2014. május 4. – Felvidék Ma 

Csáky Pál, az MKP listavezetője május 4-én, vasárnap a TA3 hírtelevízió vendége volt. A 

Poltika című vitaműsorban a magyar politikust Malina Hedvig ügyéről kérdezték. Csáky 

hihetetlenül primitív történetnek nevezte a Malina Hedviggel történteket, és a vele 

szemben alkalmazott hatalmi módszereket a volt kommunista rendszer hírhedt 

titkosszolgálata, az ŠTB módszereihez hasonlította. Csáky szerint Robert Fico 

miniszterelnök és Robert Kalinák belügyminiszter kicsinyes bosszúszomja az, ami az ügy 

mozgatórugója, s ezt elítélendőnek tartja. 

 

Az uniós tagság eredményei és gondjai 
2014. május 1. – bumm.sk, hirek.sk 

Tíz évvel ezelőtt csatlakozott Szlovákia az Európai Unióhoz. A Magyar Közösség Pártja, 

illetve elődpártja egyértelműen az integráció híve volt- olvasható Berényi József 

nyilatkozatában. „Amióta az Unió tagja vagyunk, folyamatosan azt halljuk, hogy a 

nemzetiségi ügyek az adott ország belső ügyei, neki kell azokat rendeznie” – áll a 

közleményben, amin Berényi szerint változtatni kell: „A gazdasági előrehaladás mellett a 

kisebbségpolitika terén is lépéseket kell kieszközölnünk az európai politikától.” 
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Tárcaközi egyeztetésre került a kisebbségi kormányjelentés 
2014. május 2. – hirek.sk 

Sok hiányosságot és valótlan állítást, csúsztatást tartalmaz, a jelenlegi helyzet javítására 

vonatkozó ajánlásokat, konkrét célokat viszont nélkülözi az emberi jogi kormánystratégia 

kisebbségekkel foglalkozó része. A kormányhivatal mellett működő kisebbségi bizottság öt 

magyar tagja vállalhatatlannak tartja a már tárcaközi egyeztetésre bocsátott anyagot. 

 

Ipoly-hidak: Megnyílt a visszatérés lehetősége a két korábbi tervezethez 
2014. május 2. – Felvidék Ma 

Kedvező fordulatot vett a héten a Nyitra Megyei Önkormányzatban a korábban eltervezett 

Ipoly-hidak megépítésének ügye. Farkas Iván, az MKP megyei frakciójának vezetője 

elmondta, megnyílt a visszatérés lehetősége a két korábbi projekthez: a Helemba-

Ipolydamásd és az Ipolypásztó-Vámosmikola közötti híd megépítéséhez. 

 

Budapestre vezet majd Andrej Kiska első külföldi útja 
2014. május 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Andrej Kiska megválasztott köztársasági elnök hivatalának elfoglalása után először 

Budapestre utazik, ahol a visegrádi négyek és Németország államfőinek találkozóján vesz 

majd részt. Ezt Andrej Kiska jelentette be, aki Miroslav Lajčák külügyminiszterrel tárgyalt 

első külföldi útjairól. A leendő államfő elmondta: az említett budapesti látogatás mellett 

további útjaival igyekszik majd kinyilvánítani Szlovákia, illetve saját prioritásait is. 

 

A felvidéki magyar politizálást folytatni kell Brüsszelben is 
2014. május 4. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A megyei és az államfőválasztás is megmutatta, hogy a Felvidéken van igény a magyar 

politizálásra, mert annak van támogatottsága és ereje, így azt uniós szinten is folytatni kell 

- jelentette ki Berényi József a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke a párt európai 

parlamenti kampányának nyitó rendezvényén szombaton Galántán. 

 

Pásztor: A VMSZ vissza tudja igazolni 75 ezer ember bizalmát 
2014. április 30. – Vajdaság Ma 

Úgy fogunk politizálni, hogy megfogalmazzuk a konkrét kérdéseket, számon kérjük annak 

megvalósulását, és az eredményt közhírré tesszük. A koalíciós megállapodás annyira 

konkrét, hogy mérhetővé teszi az együttműködést, a partnerek közötti nyitottságot, és 

egyértelművé teszi azt, hogy a VMSZ vissza tudja igazolni 75 ezer ember bizalmát – 

nyilatkozta az Újvidéki Rádió magyar műsorában Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője. 
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Mirović: Az SNS nem szeretné, ha a DS agóniája Vajdaság agóniájává válna 
2014. május 3. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) nem szeretné azt, ha „a tartományban kormányzó Demokrata 

Párt (DS) agóniája” Vajdaság agóniájává válna, jelentette ki Igor Mirović, az SNS alelnöke. 

Közölte, éppen a tartomány válságából való kilábalásra keresik a megoldást. „Úgy 

határoztunk, hogy pártként mindent megteszünk annak a negatív folyamatnak a 

megfékezésére, amelybe Vajdaságot a jelenlegi kormányzó párt taszította” – mondta a 

Dnevnik újvidéki lapnak adott interjújában Mirović, akit az SNS főbizottsága nemrégiben 

a tartományt érintő fontos politikai kérdések megoldásával bízott meg. 

 

A KMKSZ Választmányának nyilatkozata a nyelvtörvénytervezettel 
kapcsolatban  
2014. május 1. – Kárpátalja 

A KMKSZ figyelemmel kíséri az ukrajnai nyelvtörvényhez kapcsolódó jogalkotási 

folyamatot. Aggodalomra ad okot, hogy a jelenlegi tervezet szerint a közösségek nem 

élhetnének automatikusan a törvényben foglalt jogaikkal, hanem azok realizálását 

önkényesen értelmezhető feltételekhez kötik. A magyarság számára mindenképp aggasztó 

és hátrányos, hogy a korábbi törvényben a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó alsó 

küszöböt 10%-ról 30%-ra kívánják emelni. 

 

Újra bevezették az általános sorkötelezettséget 
2014. május 2. – MTI, Kárpátalja 

Ukrajnában ismét bevezették az általános sorkötelezettséget a nyugtalan délkelet-ukrajnai 

helyzetre való tekintettel. Olekszandr Turcsinov ügyvivő államfő csütörtökön rendeletet írt 

alá Az állam védelmi képességének növelését szolgáló intézkedésekről, mely azonnal 

hatályba lépett. A rendelet értelmében a sorkötelezettség a 18–25 év közötti férfiakra 

vonatkozik. 

 

Rijeka: megyei támogatás a kisebbségeknek 
2014. április 30. – Új Magyar Képes Újság 

A Tengermelléki-fennsíki megye a megyei kisebbségi önkormányzatok és képviselők 

között 319 ezer kúnát osztott szét. A magyar képviselő idei munkájára 17 ezer kúnát 

irányoztak elő. A szerződéseket múlt héten ünnepélyes keretek között írták alá a megyei 

hivatalban. - Ebből a támogatásból igyekszem a HMDK megyei szervezetének a különböző 

programjaihoz hozzájárulni. Ilyen lesz idén pl. a nemzetiségi alkotótábor, valamint a 

szervezet megalakulásának a 20. évfordulója alkalmából tartandó ünnepség költségeihez is 

hozzájárulok ebből az összegből – mondta Viola Éva, a Tengermelléki-fennsíki megye 

magyar kisebbségi képviselője.  
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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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