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Elfogadták az Európa Tanácsban az európai hagyományos nemzeti 
kisebbségekről szóló magyar jelentést 
2014. április 9. – MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlése keddi strasbourgi ülésén elfogadta Kalmár 

Ferenc András magyar néppárti (KDNP-s) országgyűlési képviselő jelentését a 

hagyományos nemzeti kisebbségek európai helyzetéről és jogairól.A dokumentum 

hangsúlyozza, hogy az Európa Tanács azon tagállamainak, amelyek ezt még nem tették 

meg, alá kell írniuk és ratifikálniuk kell a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

keretegyezményt, valamint a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját. Az ET 

Parlamenti Közgyűlése felszólítja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a hagyományos 

nemzeti kisebbségek által lakott területen beszélt nyelv hivatalos használatát. 

 

Nemzetpolitikai Államtitkárság: érthetetlen ŽákMalina Hedvig zaklatása 
2014. április 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Hírlap 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság értetlenül áll az előtt, hogy a szlovák igazságszolgáltatás 

2014-ben is azt tartja egyik legfontosabb feladatának, hogy az időközben már magyar 

állampolgárságot szerzett ŽákMalina Hedviget zaklassa. Az államtitkárság számára 

érthetetlen a vádemelés, hiszen a szlovák kormány már egyszer nyilatkozatban kért 

bocsánatot ŽákMalina Hedvig ügyével kapcsolatban, miszerint az eljárás során sérülhettek 

az Emberi Jogok Európai Egyezményében biztosított jogai. 

 

Ősszel szavazhat a parlament az alkotmánymódosításról  
2014. április 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika, 

Nyugati Jelen 

Folytatja az alkotmánymódosítási eljárást a parlament különbizottsága, amely az őszi 

ülésszakig az alkotmánybíróság kifogásait és a Velencei Bizottság véleményét figyelembe 

vevő tervezetet terjeszt a parlament plénuma elé - döntött a testület szerdai ülésén. A 

frakciók a hónap végéig terjeszthetik javaslataikat a bizottság elé. "Az is alkotmányossági 

aggályokat vetne fel, ha a parlament alkotmányozó nemzetgyűléssé alakulna, hogy új 

alaptörvényt fogadhasson el, mert nem kapott erre választói felhatalmazást. Így az 

alkotmánymódosítás során kell a magyarság érdekeit érvényesíteni" - mondta az MTI-nek 

Márton Árpád, az RMDSZ frakcióvezető-helyettese, aki az RMDSZ képviseletében vett 

részt a szerdai ülésen.  

 

Az NPKI igazgatója a külhoni magyarok szavazási részvételéről 
2014. április 9. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Miként látszik Budapestről a külhoni magyarok szavazási részvétele, tapasztalatok az első 

összmagyar választásról – erről beszélt a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, Kántor 

Zoltán a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában. 
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http://www.hirado.hu/2014/04/08/elfogadtak-az-europa-tanacsban-az-europai-hagyomanyos-nemzeti-kisebbsegekrol-szolo-magyar-jelentest/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/04/08/elfogadtak-az-europa-tanacsban-az-europai-hagyomanyos-nemzeti-kisebbsegekrol-szolo-magyar-jelentest/?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20140409134835/Nemzetpolitikai-allamtitkarsag-erthetetlen-Zak-Malina-Hedvig-zaklatasa.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/27597-osszel-szavazhat-a-parlament-az-alkotmanymodositasrol
http://www.erdely.ma/magyarorszag.php?id=162500&cim=az_npki_igazgatoja_a_kulhoni_magyarok_szavazasi_reszvetelerol_audio
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Leveles az április 
2014. április 10. – Szabó Palócz Attila – Magyar Hírlap 

A beérkezett levélszavazatok 95,37 százaléka a Fidesz-KDNP-t támogatta, 2,31 százalék a 

Jobbikot, 1,23 százalék a Baloldali Összefogást és 0,44 százalék az LMP-t. Az eredmény 

alapvetően nem meglepő a kérdés csak az, hogy a baloldal részéről mire számítottak? A 

Jobbik azonban nyilván több szavazatot remélt a külhoni magyarok részéről, hiszen ők 

voltak az egyetlenek, akik kampányoltak külhonban. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. április 10-i számában olvasható.) 

 

Brüsszeli látogatáson vesznek részt háromszéki polgármesterek  
2014. április 9. – maszol.ro 

Kovászna megyei elöljárókat fogadott Brüsszelben az RMDSZ két európai parlamenti 

képviselője, Winkler Gyula és Sógor Csaba. A találkozón részt vett Dacian Cioloş 

mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős európai biztos is. Az uniós biztost a 

háromszéki polgármesterek kifaggatták többek között a terület alapú támogatások új 

rendszeréről és a vidékfejlesztés irányáról, a kisebb földterületek támogatásáról, a 

társulások fontosságáról, a szakmai és konzultációs tevékenységek támogatásáról, a 

biogazdálkodásról, a helyi és hagyományos termékek értékesítéséről, az 

öntözőberendezések kiépítéséről, a falusi turizmus fejlesztéséről, a leegyszerűsített 

igénylési procedúrákról, közbirtokosságok és havasi legelők támogatásáról, a hegyvidéki- 

és a hátrányos helyzetű területek besorolásáról és a székely pityóka védjeggyel ellátásáról.  

 

Borboly: a sikeres tettek miatt népszerű a Fidesz Erdélyben 
2014. április 9. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorának legutóbbi kiadásában Száva Enikő vendégeként 

Borboly Csaba, Hargita önkormányzatának vezetője értékelte a magyarországi 

országgyűlési választások eredményét. Borboly szerint elsősorban Orbán Viktor 

személyével magyarázható az, hogy az erdélyi magyarok közül szinte mindenki a Fidesz-

KDNP pártszövetségre szavazott, de ugyanakkor kiemelte a pártszövetség hozzáállását, 

szavahihetőségét, és a magyarországi gazdasági sikereket is. 

 

A csíkszeredai utca hangja a magyarországi választások után 
2014. április 9. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Oláh Gál Elvira, a Kossuth Rádió munkatársa Csíkszeredában az utcán néhány választót, 

az átlagembereket kérdezte a vasárnap lezajlott magyarországi országgyűlési 

választásokról. A leggyakoribb válasz az volt, „hogyne követtük volna a választást”. Az utca 

hangja elégedett a választások eredményével. A megkérdezettek megelégedettségüket 

fejezték ki az Orbán Viktor pártjának győzelmét illetően, volt aki méltatta azt, hogy a 

Fidesz „összefogta a magyarságot”. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/27596-brusszeli-latogatason-vesznek-reszt-haromszeki-polgarmesterek
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=162498&cim=borboly_a_sikeres_tettek_miatt_nepszeru_a_fidesz_erdelyben_video
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=162499&cim=a_csikszeredai_utca_hangja_a_magyarorszagi_valasztasok_utan_audio
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Marosvásárhelyen adták le a legtöbb voksot 
2014. április 9. – szekelyhon.ro 

A számok tükrében nyilatkozott az április 6-ai országgyűlési választások jelentőségéről és 

sikeréről április 9-én a marosvásárhelyi Klastrom/Mihai Viteazul utcai honosítási 

irodában az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, Sándor Krisztina, és az 

Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei elnöke, Portik Vilmos. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács irodahálózatánál az Erdélyben regisztrált magyar állampolgárok mintegy 

kétharmada adta le voksát az országgyűlési választásokon. 

 

Etnikai diszkrimináció Nagyváradon 
2014. április 9. – Erdély Ma 

A nagyváradi magyarok alapvető kisebbségi jogainak csorbulását állapította meg az 

Országos Diszkriminációellenes Tanács - hangzott el Menyhárt Gabriella, a Kisebbségi 

Jogvédő Szolgálat erdélyi munkatársa által tartott sajtótájékoztatón. A jogvédő szolgálat 

tavaly óta munkálkodik a Partiumban is, s ezzel párhuzamosan megalakult a Szent Mihály 

Békéje és Igazsága Emberjogi Egyesület is, melynek elnöke szintén Menyhárt Gabriella. A 

jogszakértők pártoktól függetlenül próbálnak jogvédő és felvilágosító munkát végezni, 

egyelőre Bihar megye területén, ugyanis mint ezt az ügyvédnő elmondta, a magyarok zöme 

még most, 2014-ben sem ismeri alapvető anyanyelvi, kisebbségi jogait, vagy ha ismerik is 

ezeket, attól tartanak (nem is alaptalanul), hogy ezek követelése különféle retorziókat von 

majd maga után. 

 

Toró: visszaigazoltuk a nemzetpolitikát 
2014. április 9. – Krónika, Nyugati Jelen, Szabadság 

Az erdélyi magyarok is részesei a Fidesz–KDNP elsöprő országgyűlési választási 

győzelmének, hiszen a magyarországi voksoláson résztvevő erdélyiek 95 százaléka a 

pártszövetségre szavazott, visszaigazolva ezzel az Orbán Viktor miniszterelnök vezette 

kormány nemzetpolitikáját – nyilatkozta Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) elnöke szerdai kolozsvári sajtótájékoztatóján. Toró kifejtette: Erdélyben eddig 

mintegy 370 ezren tették le az állampolgársági esküt, közülük 240 ezren rendelkeznek 

szavazati joggal, az országgyűlési választásokra regisztrál körülbelül 135 ezer személyből 

pedig 110 ezren adták le voksukat április 6-ig. 

 

Incze Csongor Hargita Megye Tanácsának új alelnöke 
2014. április 9. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Miután az RMDSZ kormányzati szerepvállalása nyomán Birtalan József korábbi alelnököt 

kinevezték a Köztisztviselők Országos Hatóságának (ANFP) élére, utódjául Hargita Megye 

Tanácsa döntéshozó testülete Incze Csongor tanácsost választotta április 9-i rendkívüli 

ülésén. Az udvarhelyszéki politikust 2007-ben az RMDSZ Székelyudvarhelyi Szervezete 

ifjúságért felelős tanácsosának nevezték ki, emellett megválasztották az Itthon Fiatalon 

Mozgalom (országos ernyőszervezet) elnökének. 

E
rd

é
ly

 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/marosvasarhelyen-adtak-le-a-legtobb-voksot
http://www.erdely.ma/hatranyban.php?id=162502&cim=etnikai_diszkriminacio_nagyvaradon_audio
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/toro-visszaigazoltuk-a-nemzetpolitikat
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=162503&cim=incze_csongor_hargita_megye_tanacsanak_uj_alelnoke
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Még nem találta meg az RMDSZ a Maros megyei prefektusjelöltet 
2014. április 9. – transindex.ro 

Kinevezi Maros megyében is a magyar prefektust Victor Ponta miniszterelnök, amint az 

RMDSZ megtalálja az erre megfelelő szakembert. Brassai Zsombor, a Maros megyei 

RMDSZ elnöke azt mondta, egyelőre nincs jelöltje a szervezetnek, de a kinevezésről 

tárgyaltak a kormányfővel. Brassai az Erdély FM-nek elmondta, többek között Frunda 

György, volt Maros megyei szenátor, és Soós Zoltán, a Maros megyei múzeum igazgatója 

neve merült fel, akiket prefektusnak jelölhetne az RMDSZ. 

 

Toró: az érvénytelen levélszavazatokkal fizettük meg a tanulópénzt  
2014. április 9. – maszol.ro, MTI 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke úgy vélte, a külhoni magyarság 

érvénytelen levélszavazatai az első választási részvétel „tanulópénzének" minősülnek. 

Kolozsvári szerdai sajtótájékoztatóján a pártelnök az MTI kérdésére elmondta, a sok 

érvénytelen szavazat semmiképpen nem jelenti azt, hogy az erdélyi magyarok nem tudnak 

magyarul. Szerinte az érvénytelen szavazatok csupán arról árulkodnak, hogy a levélben 

szavazás intézménye nincs még eléggé bejáratva. Az EMNP elnöke reményét fejezte ki, 

hogy a Nemzeti Választási Iroda pontos kimutatást készít arról, hogy miben hibáztak az 

érvénytelenül szavazók, és ezzel segíti hogy a következő választásokon kiküszöböljék a 

hibákat.  

 

Több mint tízezer udvarhelyszéki voksolt 
2014. április 9. – szekelyhon.ro 

Udvarhelyszék is kivette részét a magyar országgyűlési választásokból: az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács széki irodái révén mintegy 12 ezer helybéli regisztrált a Nemzeti Választási 

Irodánál, és több mint 10 ezren a helybéli honosítási irodák révén juttatták el szavazói 

levélcsomagjaikat a csíkszeredai külképviseletre. 

 

C. V. Tudor indulhat az EP-választáson 
2014. április 9. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Helyt adott szerdán a Bukaresti Táblabíróság Corneliu Vadim Tudor óvásának és úgy 

döntött, hogy a Nagy-Románia Párt (PRM) volt elnöke indulhat a május 25-i európai 

parlamenti választáson. Az ítélet jogerős. A központi választási iroda (BEC) korábban 

elutasította a nacionalista és magyarellenes alakulatnak az EP-megmérettetésre benyújtott 

jelöltlistáit, miután a párt nevében két külön listát is iktattak. 

 

Kelemen Hunor: áttörés az Európa Tanács kisebbségekről szóló jelentése 
2014. április 9. – Erdély Ma 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése keddi strasbourgi ülésén elfogadta Kalmár 

Ferenc András magyarországi néppárti (KDNP-s) országgyűlési képviselő jelentését a 

nemzeti kisebbségek európai helyzetéről és jogairól. A jelentéstervezet összeállításában 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35970
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/27598-toro-az-ervenytelen-levelszavazatokkal-fizettuk-meg-a-tanulopenzt
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/tobb-mint-tizezer-udvarhelyszeki-voksolt
http://www.kronika.ro/belfold/c-v-tudor-indulhat-az-ep-valasztason
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=162524&cim=kelemen_hunor_attores_az_europa_tanacs_kisebbsegekrol_szolo_jelentese
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Korodi Attilával, az RMDSZ képviselőjével folytatott szoros együttműködést a 

magyarországi politikus, így az erdélyi magyar közösség kisebbségvédelmi törekvéseinek 

számos eleme bekerült a végleges jelentésbe. Áttörésnek tekintjük az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlése által elfogadott jelentést a kisebbségvédelem terén, hiszen ez egy 

olyan jelentős dokumentum, amely az őshonos kisebbségek védelme érdekében konkrét 

javaslatokat fogalmaz meg, és kihangsúlyozza azokat a pozitív példákat, amelyeket a 

tagországoknak követniük kell. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szakembereinek 

a jelenléte az európai politikában meghozta gyümölcsét, ugyanakkor sikerült felmutatnunk 

egy példa nélküli együttműködést a magyarországi politikai pártok képviselőivel a 

kisebbségvédelem terén” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök, 

miniszterelnök-helyettes. 

 

Törvénytelen építkezés a római katolikus egyház által visszaigényelt 
területen 
2014. április 9. – Nyugati Jelen 

A Temesvári Római Katolikus Püspökség elöljárói rendkívüli sajtókonferenciát hívtak 

össze április 9-én, ahol az egyház kárára elkövetett törvénytelenségek sorozatára hívták fel 

a figyelmet. A római katolikus egyház által visszaigényelt Aurora utca 6. szám alatti 2890 

négyzetméteres területen, a telekkönyvi kivonat meghamisításával megszerzett építési 

engedély alapján, gőzerővel folyik az építkezés, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy kész 

tények elé állítsák a telek jogos tulajdonosát. A törvénytelenségek felett a temesvári 

Polgármesteri Hivatal illetékesei is szemet hunynak. A sajtótájékoztatón részt vett Martin 

Roos megyés püspök, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyház csak rendkívüli 

esetekben fordul a nyilvánossághoz visszaszolgáltatási ügyek miatt, ez esetben azonban 

törvénytelenségek kirívó sorozata történt. 

 

Ülésezett Nagyszombat Megye Önkormányzata 
2014. április 9. – hirek.sk 

Idei második ülését tartotta meg április 9-én, szerdán Nagyszombat Megye 

Önkormányzata. A dunaszerdahelyi és a galántai kórház ügye lekerült a napirendről, a 

bizottsági jelölések miatt viszont vita alakult ki a Most-Híd és az MKP között.Az MKP és a 

Most-Híd megyei képviselői nem jutottak megegyezésre azzal kapcsolatban, hogy kiket 

jelöljenek a „foglalkoztatottsági bizottságba“ a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban. Az 

eredeti javaslatban csak az MKP jelöltjei szerepeltek. A vegyespárt viszont azzal a kéréssel 

rukkolt elő, hogy a két déli járásban úgy az MKP, mint a Most-Híd állítson jelölteket. 

 

Magyarországi segítséggel újítják fel a Csallóköz legrégebbi templomát 
2014. április 9. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A magyar kormány segítségének köszönhetően újítják fel a Csallóköz legrégebbi egyházi 

épületét, a somorjai református templomot - tájékoztatta az MTI-t György András, 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/torvenytelen_epitkezes_a_romai_katolikus_egyhaz_altal_visszaigenyelt_teruleten.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/torvenytelen_epitkezes_a_romai_katolikus_egyhaz_altal_visszaigenyelt_teruleten.php
http://www.hirek.sk/belfold/20140409190635/Ulesezett-Nagyszombat-Megye-Onkormanyzata.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140409142323/Magyarorszagi-segitseggel-ujitjak-fel-a-Csallokoz-legregebbi-templomat.html
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Somorja református lelkipásztora.A felújítási munkálatok májusban kezdődnek. Első 

lépésben a torony és a tetőszerkezet felújítására kerül sor, ezt az épület vakolatának 

felújítása követi, majd végül ősszel, utolsó lépésként a vízelvezető átalakítása, kicserélése 

zárja a munkálatokat. 

 

Habsburg Károly Pásztor Istvánnal tárgyalt 
2014. április 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor István vajdasági házelnök fogadta ma több napos szerbiai látogatását töltő 

Habsburg Károly főherceget és delegációját, s a találkozón hangsúlyozta, a tartományi 

parlament a kilencvenes évek kezdete óta elkötelezett az európai értékek mellett, 

függetlenül a polgárainak nemzeti és más hovatartozásától. Leszögezte, a tartomány 

mindig is része volt Közép-Európának kulturális és gazdasági, meg államberendezési 

szempontból is. Pásztor István örömének adott hangot, amiért Szerbia formálisan is 

megkezdte az európai uniós tárgyalásokat, s hangsúlyozta készek tárgyalni minden 

témáról, mert a megoldatlan kérdések a csatlakozás után válnak problémává. 

 

Április 16-án tartják a szerbiai parlament alakuló ülését 
2014. április 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az új összetételű szerbiai parlament alakuló ülését április 16-án, szerdán 16 órai kezdettel 

tartják, közölte a parlament sajtószolgálata. Ekkor gyűlnek össze első ízben a március 16-ai 

választásokon bejutott parlamenti képviselők. Az ülésen megerősítik a képviselők 

mandátumát, megválasztják a testület elnökét és alelnökét, kinevezik a főtitkárát és 

megválasztják a munkatestületek és állandó parlamenti küldöttségek tagjait. 

 

Jelko Kacin: Vajdaságban megfelelő a kisebbségek helyzete 
2014. április 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Megfelelő jogvédelmet kapnak a Vajdaságban élő kisebbségek, jelentette ki Jelko Kacin, az 

Európai Parlament szerbiai jelentéstevője Brüsszelben, de megjegyezte, a meglévő 

törvényeket következetesen kell alkalmazni és elhárítani a tartomány alkotmányos 

jogállásával kapcsolatos kétségeket. „A nemzeti tanácsok rendszerének köszönhetően a 

kisebbségek jogai megfelelő védelmet kapnak” – mondta ma Jelko Kacin az Európai 

Parlament épületében a Vajdaságban élő kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatos 

tanácskozást követően. 

 

A haladók és a szociálisok a statútumról 
2014. április 9. – Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt és a Szerbiai Szocialista Párt tartományi frakciói kedden megkezdték 

a párton belüli egyeztetéseket az új statútumról. Vladimir Galić, a Vajdaság alkotmányos 

helyzetével foglalkozó bizottság, a statútum szövegének kidolgozásával megbízott 

munkacsoport, az SZHP tagja elmondta: egyelőre úgy tűnik, hogy a haladóknak nem lesz 
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egyetlen súlyosabb kifogása az új statútum tervezetének munkaváltozatával kapcsolatban. 

Van néhány szakmai jellegű alternatíva, ezekkel kapcsolatban a közeljövőben derül ki, 

hogy az SZHP melyik alternatívához ragaszkodik, magyarázta Galić, mondva: pártja 

számára az a legfontosabb, hogy a statútum összhangban álljon Szerbia alkotmányával. 

 

Tanulságok és pofonok 
2014. április 9. – Kárpátalja Ma 

Tanulságos volt végigböngészni a kárpátaljai ukrán nyelvű portálokon a hétvégi 

magyarországi parlamenti választás kapcsán megjelent írásokat. Bármi történt is 

Ukrajnában az elmúlt hónapokban, a jelek szerint az itteni sajtó és tulajdonosaik abból 

nem sokat tanultak. Az ua-reporter.com például, amely az ukrajnai „forradalom" 

győzelméig oroszpártinak volt mondható, azóta pedig igyekszik semlegesnek mutatkozni, 

hírül adva a Fidesz győzelmét, a BBC budapesti tudósítóját idézi, aki szerint a konzervatív 

társadalmi értékek, a gazdaságpolitikába való beavatkozás és az euroszkepticizmus 

kombinációja igen népszerűvé tette a kormánypártot a lakosság körében.  

 

Ukrajnai támogatócsoportot hozott létre magyar vezetéssel az Európai 
Bizottság 
2014. április 9. – Kárpátalja Ma 

Az ukrajnai reformokat segítő, úgynevezett támogatócsoportot hozott létre az Európai 

Bizottság (EB) szerdán, amelyet a magyar Balás Péter fog vezetni. Az EB közleménye 

szerint a támogatócsoport rövid távú célja 2014 végéig, hogy segítsen az ukrán vezetésnek 

az ország pénzügyi, gazdasági és politikai stabilizálásában, a növekedést serkentő 

reformok kidolgozásában, valamint a reformok prioritásainak kijelölésében és azok 

előmozdításában. 

 

Közösen lépnek fel a kárpátaljai magyarság érdekében 
2014. április 10. – Kárpátalja 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, a szervezet alelnökei, 

Barta József és Gulácsy Géza, valamint a KMKSZ tiszteletbeli elnöke, Milován Sándor a 

hét elején találkozott és megbeszélést folytatott Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai 

Református Egyházkerület püspökével, valamint Majnek Antallal, a Munkácsi Római 

Katolikus Egyházmegye püspökével. A találkozók során megbeszélték a kárpátaljai 

magyarság aktuális problémáit, áttekintették a KMKSZ és az egyházak közötti 

együttműködés lehetséges területeit és lehetőségeit. A felek fontosnak tartják az 

együttműködés, a párbeszéd folytatását. 
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Tanácskozás az ukrajnai nemzetiségek jogairól 
2014. április 10. – Kárpátalja 

Április 9-én tanácskozásra került sor az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának küldöttsége és a 

kárpátaljai nemzetiségi szervezetek képviselőinek részvételével. A küldöttséget Izsák Rita 

független kisebbségi szakértő vezette. A megbeszélésen, amelyen Gulácsy Géza, a KMKSZ 

általános alelnöke és Kulin Zoltán, a Kárpátaljai Rádió- és Televíziótársaság vezérigazgató-

helyettese is részt vett, az ukrajnai nemzetiségek jogairól, illetve az azokban tapasztalható 

hiányosságokról volt szó. 

 

Felsősök éve: tréning Vörösmarton és Laskón 
2014. április 9. – Új Magyar Képes Újság 

Két horvátországi iskolában tartottak hétfőn különböző „tréningeket” a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett Magyar 

felsősök éve elnevezésű programsorozat keretében. A vörösmarti és laskói intézmény 

felsőseit pályaválasztási, karrierépítési tudnivalókkal látták el a magyarországi 

szakemberek. 

 

Elnöki látogatás Brüsszelben 
2014. április 9. – Hidak 

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő meghívására Brüsszelbe látogatott 

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának 

elnöke.  A kétnapos látogatás során gazdag programban volt része a muravidéki 

vendégnek, hiszen a brüsszeli Balassi Intézetben „Keleti életképek" címmel dr. Kubassek 

János és Bujna Zoltán vetítéssel egybekötött előadásaira került sor.  

 

Gróf Annamária az új magyar nyelvi szaktanácsadó 
2014. április 9. – RTV Slovenija Hidak 

Kedden Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke tartott sajtótájékoztatót a hét év 

után áprilisban ismét munkába lépő új magyar nyelvi szaktanácsadóról, akinek 

alkalmazását Magyarország anyagilag támogatja. A tájékoztatón jelen volt az újonnan 

kinevezett szakember, Gróf Annamária is. 
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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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