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2014. január 31. – MTI, Kormány.hu
A vidékfejlesztésnek kulcsszerepe van a magyarság szülőföldön maradásának és
boldogulásának előmozdításában, és így a magyar kormány átfogó nemzetpolitikai
céljainak megvalósításában is - hangsúlyozta Tóth Katalin, a Vidékfejlesztési Minisztérium
helyettes államtitkára pénteken Lendván, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók
Egyesülete (MMGVE) rendezvényén. Az egyesület magyar anyanyelvű tájékoztató
konferenciával ünnepelte egy évvel ezelőtti megalakulását, amelyhez a Vidékfejlesztési
Minisztériumtól is támogatást kapott.

Vezető hírek

A vidékfejlesztés a határon túli magyarság összefogását is szolgálja

„Nem szabad kimaradni a folyamatokból”
2014. január 31. – Magyar Szó, Pannon RTV
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke megerősítette, hogy a párt Vajdasági
Magyar Szövetség – Pásztor István név alatt önállóan állít teljes, 250 jelöltből felálló listát
az előrehozott köztársasági parlamenti választásokon. Nem kizárólag a vajdasági
magyarság szavazatára számítanak, hanem mindenkiére, aki azonosulni tud a VMSZ
követte célokkal, értékekkel. A VMSZ köztársasági parlamenti párt kíván maradni. A
képviselői mandátumok tekintetében pedig az a cél, hogy legalább a mostani ötöt
sikerüljön megismételnie. Tekintettel arra, hogy a következő négyéves ciklusban
összehasonlíthatatlanul fontos kérdéseket kell megoldani Szerbiában, a VMSZ ambíciója
az, hogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy befolyásolhassa a folyamatokat, emelte ki Pásztor.

Amerikai képviselők Tőkés mellett
2014. február 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI
Levélben tiltakozott Tőkés László kitüntetésének visszavonása ellen Traian Băsescu román
elnöknél Frank R. Wolf republikánus és James P. McGovern demokrata képviselő, az
amerikai kongresszus Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságának két társelnöke. A két
képviselő hangsúlyozta, hogy megkérdőjelezhetetlen Tőkés Lászlónak a Nicolae Ceauşescu
diktatúrájának véget vető 1989-es forradalom idején tanúsított hősiessége és vezető
szerepe. Emlékeztettek rá, hogy a testület döntésének indoklásában Tőkés tiszteletes
„alkotmányellenes" cselekedeteire hivatkoztak, miközben a politikusok értelmezése szerint
ő az alkotmányos jogait, beleértve a szólás szabadságához való jogát gyakorolta.

Soltész: fontos a család, a szülőföldön maradás
2014. február 2. – szekelyhon.ro
Az Emberi Erőforrások Minisztériumánk szociális és családügyért felelős államtitkára,
Soltész Miklós tartott előadást és találkozott csíkszeredai közhasznú egyesületi tagokkal
pénteken a csíkszeredai Lazarus-házban. „Egy olyan ország képviseletén vagyunk,
amelynek kormánya fontosnak tekinti a családügyi, szociális kérdéseket, kiemelt figyelmet
fordítva a nagycsaládokra, a hátrányos helyzetű állampolgárokra, az édesanyákra” –
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A határokon túl is hat a családpolitika
2014. február 1. – Vass-Gabay Dorka – Magyar Nemzet
Szabó Endre a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) elnöke szerint
a kettős állampolgárságnak a szórványban az identitás megőrzés szempontjából óriási
jelentősége van. Szerinte az autonómia szempontjából a legjobb helyzetben a Délvidéken
élők vannak a vajdasági tartományi jellegű autonómiával. Erdélyben szerinte a kérdés nem
a magyarságon, vagy az erdélyi románságon múlik hiszen van már egy olyan szűk román
értelmiségi réteg, amely inkább támogatja a magyarság autonómiatörekvéseit.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. február 1-i számában olvasható.)

Magyarország

hangsúlyozta az est házigazdája, Zsigmond Barna Pál, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának főkonzulja.

2014. január 31. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen
Úgy vannak összeállítva a dokumentumok, hogy azok egy krimiszerű történetet mesélnek
el, ebben rejlik a szöveg újdonsága – jellemezte Molnár János legújabb, A Securitate
célkeresztjében – Tőkés László küzdelme a román politikai rendőrséggel című kötetét, a
kolozsvári magyar főkonzulátus udvari rendezvénytermében megtartott könyvbemutatón.
Magdó János főkonzul, az esemény házigazdája úgy fogalmazott: jól dokumentált,
könnyen olvasható, izgalmas „történelmi krimi" a Szekuritáté irattárában őrzött Tőkésdossziét feldolgozó könyv, amely az 1970-es 80-as évek erdélyi magyar közéletébe enged
betekintést.

Erdély

A politikai rendőrség célkeresztjében

Autonómia: a gagauzok nem akarnak úgy járni, mint az erdélyi magyarok
2014. január 31. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Magyar Hírlap
A Moldovai Köztársaság gagauz közössége azért szervez népszavazást február másodikán a
tartomány jövőjéről, hogy az autonómiával ne járjon úgy, mint az erdélyi magyarok jelentette ki Mihail Formuzal, a gagauz autonóm tartomány kormányzója a Szabad Európa
Rádiónak adott interjújában, amelyet pénteken idézett az Adevărul című lap. "Nekünk jó
memóriánk van, emlékszünk az 1918-as eseményekre. Nem szeretnénk, hogy egy szép
napon a gagauz autonómia is eltűnjön, miként eltűnt a romániai magyarok autonómiája" fogalmazott Formuzal, arra utalva, hogy az Erdély és a román királyság egyesülését
kimondó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés autonómiát ígért Erdély nemzeti
közösségeinek, amit a későbbi román alkotmányok nem szentesítettek.
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2014. január 31. – transindex.ro, Krónika
A magyarok történelméről írt románul könyvet egy fiatal történészekből álló csoport. A
Páll-Szabó Ferenc szakmai irányításával, Pócsai Sándor, Ciprian Rad, Váradi Éva-Andrea
valamint Wellmann László által írt könyvet csütörtökön mutatták be Kolozsváron. A 172
oldalas kötet címe A magyarság történelme (O istorie a maghiarilor). A kiadványt Szabó
Csaba kolozsvári televíziós újságíró és Eckstein-Kovács Péter politikus mutatták be.

Erdély

Román nyelven írt magyarságtörténetet mutattak be Kolozsváron

Magyar zászlót tett osztálya ablakába egy szatmári diák a kis egyesülés
napján - kitört a botrány
2014. január 31. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika
Elítélte az ActiveWatch Sajtófigyelő Ügynökség a Szatmár Megyei Főtanfelügyelőséget,
amely „vétkesnek" nevezte a Kölcsey Ferenc Főgimnázium egyik diákját, amiért az magyar
zászlóval ment iskolába a kis egyesülés ünnepének napján. Az incidens január 24-én,
Moldva és Havasalföld egyesülésének ünnepén történt. Az ActiveWatch szerint a
főtanfelügyelőség nyomást gyakorol a diákra és korlátozni próbálja a szabad
véleménynyilvánításhoz való jogát. A Reporters Sans Frontières romániai tagszervezete
szerint egyesek sértőnek vagy provokálónak tarthatják egy másik ország zászlójának
kifüggesztését, azonban ez a gesztus nem lépi túl az Emberjogi Bíróság joggyakorlatában
meghatározott szabad véleménynyilvánítás kereteit. Ezért szerintük a "vétkesség"
hangoztatása kimeríti a szabad véleménynyilvánításhoz való jog nyílt támadásának
fogalmát.

Egyre népszerűbb a magyar útlevél Romániában
2014. január 31. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A kedvezményes honosítás után legtöbben útlevelet is igényelnek, ami a külföldi utazásnál
számos előnnyel jár. Pataky Lehel Zsolt riportjában az aradi Csiky Gergely Főgimnázium
tanára magyarázta el, hogy a gyakori magyarországi kirándulásaik során mennyire
körülményes, és költséges a diákokkal a határátlépés, mivel ehhez közjegyző által
hitelesített felhatalmazásra van szükség a szülők részéről. Viszont a gyermeknek, ha
magyar útlevele van, akkor elég ennek a sima felmutatása a határátlépéshez, a magyar
útlevél pedig jelentősen olcsóbb is a román útlevélnél – mondta el az egyik szülő.

Eddig 40 ezer erdélyi magyar regisztrált a választásokra
2014. január 31. – Erdély Ma, MTI
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodáiban a honosítási tanácsadás mellett a hangsúly
egyre inkább áttevődik a szavazópolgárok regisztrációjának segítésére. A legfrissebb
összesítések szerint az erdélyi honosítási irodákon keresztül eddig mintegy 40 ezren
jelentkeztek a magyarországi választásokra, ebből több mint 25 ezren Székelyföldről.
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2014. január 31. – maszol.ro, Erdély Ma
A kisebbségi nyelveken képzést nyújtó egyetemek, a sajátos helyzetben lévő régiók
segítésére irányuló programok kidolgozásának, a mobilitás kétirányú jellegének
fontosságát hangsúlyozta felszólalásában Borboly Csaba Brüsszelben, a Régiók Bizottsága
(RB) 105. plenáris ülésén, csütörtökön. Hargita Megye Tanácsának elnöke az RB
raportőreként mutatta be véleménytervezetét Az európai felsőoktatás a világban címmel,
amelyet egyhangúlag megszavazott a testület. A dokumentum előzetes tervezetét 2013.
október 17-én küldték be az oktatásügyekért felelős szakbizottságnak, és november 13-án
mutatták be az RB Oktatás, ifjúság és kutatás (EDUC) szakbizottsága ülésen, ahol
egyöntetűen megszavazták.

Erdély

Kisebbségi regionális egyetemként több esélyt kap a Sapientia is

A lakosság több mint fele szerint fontos az alkotmánymódosítás
2014. február 1. – transindex.ro, Krónika
A romániaiak 50,8 százaléka véli úgy, hogy szükséges az alaptörvény módosítása, 35
százaléka szerint pedig nem fontos az alkotmánymódosítás az Inscop közvélemény-kutató
intézet szerint. A felmérésből az is kiderül, csupán a lakosság 36 százaléka támogatja, hogy
vezessék be az alkotmányba a régió fogalmát, 46 százaléka ellenzi ezt.

Erdélyi magyarok kerültek a Jobbik vezetőségébe
2014. február 1. – maszol.ro
Egy felvidéki, egy kárpátaljai és egy délvidéki tag után két erdélyi magyar is bekerült a
Jobbik Országos Választmányába – számolt be a hét végén az alfahir.hu. Ezt a
magyarországi párt tavaly elfogadott alapszabály-módosítása tette lehetővé. E szerint
biztosítják a külhoni Jobbik-csoportok számára, hogy tagokat delegáljanak az egyik
legfőbb döntéshozó testületébe. Az erdélyi és székelyföldi vezetők Kisgyörgy Leventét, a
párt Marosszéki Csoportjának szervezőjét és Torkos Zoltánt, a párt Szilágy megyei
csoportjának szervezőjét delegálták a Választmányba, póttagoknak pedig a szatmári Dula
Zsoltot és az udvarhelyszéki Nemes Csabát választották.

Szülőföldön magyarul: postázhatók a pályázatok
2014. február 2. – Krónika
Péntektől be lehet küldeni a pályázatokat a Szülőföldön magyarul program keretében a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez (RMPSZ) – március 14-éig nevelési-,
oktatási-, illetve tankönyv- és taneszköz-támogatást, továbbá hallgatói támogatást lehet
igényelni a magyar kormány megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
lebonyolított program keretében. A pályázati csomagokat a pályáztatás romániai
lebonyolítója, az RMPSZ eljuttatta minden megyébe és körzetbe és megbízottaik által a
héten valószínűleg ki is osztották már ezeket a gyerekeknek, szülőknek – mondta BurusSiklódi Botond. Az RMPSZ elnöke egyúttal arra kérte a szülőket, hogy odafigyelve,
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„Névtelenítették” a csíkfalvi községházát
2014. február 2. – Krónika, szekelyhon.ro
Corneliu Grosu Maros megyei prefektus utasítására lekerült a Községháza felirat a Maros
megyei Csíkfalván a helyi önkormányzat épületéről. A nyárádmenti település azt követően
került a kormánymegbízott figyelmének középpontjába, hogy a hivatásos feljelentőként
ismert Dan Tănasă levélben fordult hozzá, kérve, közölje vele: hány polgármestert hívott
perbe, hogy azok eltávolítsák a polgármesteri hivatalok homlokzatáról a magyar
megnevezést. Példaként a csíkfalvi polgármesteri hivatalt említette meg.

Erdély

helyesen és teljesen töltsék ki a pályázati űrlapokat, hisz az elmúlt években sokszor kellett
hiánypótlást végezni.

Bukarest, az átmeneti állapot
2014. február 2. – Krónika
A bukaresti magyar kolónia közösségformálói bontják le a román fővárosról alkotott
sztereotípiákat abban az interjúkötetben, amelyet Vincze Loránt korábbi Életeink című
rádiós beszélgetéssorozata alapján szerkesztett és tavaly Magyar Bukarest címen megjelent
a csíkszeredai Pallas–Akadémia Könyvkiadó gondozásában. Az egykori újságíró – aki
jelenleg az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) alelnöke – a kötet hétvégi
nagyváradi bemutatóján emlékezett vissza arra, hogy évekkel ezelőtt maga is előítéletekkel
költözött le Bukarestbe, de miután megismerte a várost, a helyieket, felfedezte a külvárosi
negyedeket és a „magyar szigeteket", pozitív tapasztalatokkal gazdagodott, és
megbarátkozott a hellyel.

Román tiltakozás a szatmári színház szétválása ellen
2014. február 2. – Krónika
Tiltakoznak a Harag György Társulat intézményi önállósulása, a két társulat különválása
ellen a Szatmárnémeti Északi Színház román társulatának tagjai. Az aláírók Dorel Coica
polgármester elé terjesztett egy hosszú írást, melyben a magyar társulat gazdasági
autonómiája ellen emelt szót. Mindemellett meggondolta magát Sorin Oros vezérigazgató
is, aki korábban maga is ellátta kézjegyével a szétválást indítványozó, szinten a
polgármesterhez benyújtott kérelmet.

Hegyközpályi Horthy-szobor negatív visszhangokkal
2014. február 2. – Krónika
Nem Horthy István személye a probléma, hanem az az anakronisztikus helyzet, ami a
szoborállítás miatt kialakult, és felesleges problémákat generált – magyarázta a Krónika
megkeresésére Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, akit
az elmúlt időszakban sorra kerestek fel hazai és külföldi újságírók Horthy Miklós fiának a
hegyközpályi református templom udvarán januárban felavatott mellszobra miatt.
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Hogyan vélekednek a felvidéki jogfosztottak az alkotmánybírósági döntés
elnapolásáról?
2014. január 31. – hirek.sk
Meghatározatlan időre elnapolta a döntéshozatalt a szlovák állampolgársági törvénynek az
alkotmánnyal való összeegyeztethetőségéről az alkotmánybíróság szerdai zárt ülésén. Az
állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok szerint a testület politikai döntést
hozott, és az alkotmánybíróság arra játszik, hogy a parlament módosítsa az
állampolgársági törvényt, mellyel a beadvány okafogyottá válik.

Erdély

2014. február 2. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Május 25-én, vasárnap rendezik meg Romániában az európai parlamenti voksolást, míg az
államelnök-választás első fordulója november másodikán, második fordulója pedig
november 16-án lesz – jelentette be vasárnap Victor Ponta szociáldemokrata
miniszterelnök. A kétharmados parlamenti többséggel kormányzó Szociálliberális
Szövetség (USL) vezetői a parlament hétfőn kezdődő tavaszi ülésszakát előkészítő
vasárnapi ülésükön állapodtak meg a választások időpontjáról.

Felvidék

Megállapodtak: ekkor választ Románia

Július 15-20. közt rendezik a Gombaszögi Nyári Tábort
2014. január 31. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A felvidéki magyar fiatalok hagyományos találkozóhelye, fesztiválja és szabadegyeteme, a
Gombaszögi Nyári Tábor idén július 15 és 20. közt várja a látogatókat Krasznahorkán. „A
Gombaszögi Nyári Tábor pártfüggetlen esemény, csak így biztosítható a különböző
vélemények ütköztetése, a konszenzusos előrelépés. A 2013-as tábor egyik konkrét
hozadéka például a megyei választások alakulása Nagyszombat megyében” – emelte ki
Orosz Örs, a tábor főszervezője, rámutatva arra, hogy Bugár Béla a tavalyi táborban tett
ígéretet Berényi József esetleges második köri támogatására, amely végül be is
következett.

Papp Sándor visszatérne a Szivekbe
2014. február 1. – Új Szó
A kormányhivatal péntek reggel tartotta az Ifjú Szivek igazgatói posztjára pályázók
meghallgatását. Az Új Szó értesülései szerint a nyitóteszten a hatból csak egy pályázó
szerezte meg a minimálisan megkövetelt pontszámot, Papp Sándor. Ő viszont nagyon jól
teljesített. A meghallgatás szóbeli részére már csak Papp Sándort hívták, a lap információi
szerint ezen bukott el. Papp Sándort 2007-ben, az első Fico-kormány idején a Marek
Maďarič nevezte ki az Ifjú Szivek élére. Az együttes tagjai nem tudták elfogadni a politikai
döntést, hónapokig tartott az állóháború Papp és a társulat között, ami odáig fajult, hogy
az igazgató kirúgta a tánckart és zenekart is.
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Vékás János: Nem befolyásolja a Vajdaság életét a statútum módosítása
2014. január 31. – Vajdaság Ma
Nem befolyásolja a Vajdaság életét a statútum módosítása, inkább az lenne rá hatással, ha
még évekig elhúzódna a vita, és a rendezetlenség miatt sérülne a tartományi
intézményrendszer hatékonysága - vélekedett Vékás János, a Magyar Tudományos
Akadémia
Társadalomtudományi
Kutatóközpont
Kisebbségkutató
Intézetének
munkatársa az MTI érdeklődésére. A szerb alkotmánybíróság december 5-i döntése szerint
a Vajdaság statútumának kétharmada nem egyeztethető össze Szerbia alaptörvényével,
ezért át kell dolgozni, vagy újra kell írni. Minderre hat hónapot adott a testület.

Felvidék

2014. február 2. – Felvidék Ma
A legügyesebb kisiskolásoknak lehetőségük volt osztályuk számára is elnyerni egy százezer
forint értékű Csodasarkot. A nemeskosúti átadáson a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága képviseletében Hajnal Virág és Pathó
Marianna főreferensek voltak jelen.

Vajdaság

Csodasarok átadása Nemeskosúton

A VMSZ önálló listát állít a márciusi előrehozott választásokon
2014. január 31. – Vajdaság Ma
Szerbiában várható volt, hogy előrehozott választásokra kerül sor a 2012-es parlamenti
választásokat követően, ugyanis egy természetellenes helyzet áll elő az országban –
nyilatkozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki hozzátette: ott, ahol
ennyi sajtónyilatkozatot fogalmaznak meg arról, hogy jól működik egy koalíció, biztosak
lehetünk abban, hogy valami nem működik. A mostani választásoktól azt várjuk, hogy
megtisztuljon a politikai színtér – tette hozzá a pártelnök.

Vajdasági Klub: A tartomány autonómiája végnapjait éli
2014. január 31. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Vajdaság autonómiája a végnapjait éli – mondta Újvidéken Branislava Kostić, a Vajdasági
Klub elnöke. „Vajdaság autonómiájára a teljes megszűnés vár” – mutatott rá a civil
szervezet vezetője az újvidéki értekezleten. Amennyiben a statútumot összehangolják a
jelenlegi szerbiai alkotmánnyal, az az autonómia megszűnéséhez vezető lépés” –
vélekedett Kostić.

Felsőoktatási tájékoztató Zentán
2014. január 31. – Vajdaság Ma
A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Diákszövetség képviselői a zentai
Egészségügyi Középiskolában tartottak tájékoztató előadást az intézmény diákjai számára
a felsőoktatási felvételikkel, az ösztöndíj-lehetőségekkel, valamint az egyetemista léttel
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Szakpolitikai együttműködést tervez az LMP és a VMSZ
2014. február 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A közelgő szerbiai és magyarországi választások kapcsán szombaton tájékozódó jellegű
megbeszélést folytattak Szabadkán a magyarországi Lehet Más a Politika (LMP) és a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) politikusai. Az LMP és a VMSZ vezetői egyetértettek
abban, hogy nem támogatják a magyarországi pártok vajdasági kampányát, de rendkívül
fontos, hogy a külhoni magyar állampolgárok is megkapják a szükséges tájékoztatást a
választásokkal kapcsolatban. A két párt az elkövetkező hetekben szakpolitikai szinten
kívánja elmélyíteni az együttműködést, az uniós csatlakozásról, valamint
környezetvédelmi és a nemzetpolitikai kérdésekben egyeztetnek majd az LMP és a VMSZ
politikusai.

Vajdaság

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mivel a zentai középiskolák diákjai közül már
évek óta mind többen és többen döntenek úgy, hogy magyarországi felsőoktatási
intézményekben folytatják tanulmányaikat, ezért a mostani tájékoztató előadás központi
témáját is ez a kérdéskör képezte.

Pásztor: Semmi sem indokolja a tartományi választások kiírását
2014. február 1. – Vajdaság Ma
Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a Szerbiai RTV-nek nyilatkozva
kijelentette, nem látja okát annak, hogy Vajdaságban is kiírják az idő előtti választásokat.
Mint hozzátette, az elkövetkező időszak legfontosabb feladata a tartomány új
alapszabályának meghozatala. „Úgy vélem, a tartományi hatalom 2012-ben megszerezte
legitimitását, s ez talán olyasmi, amit minden áldott nap lehet tolmácsolni, magyarázni, de
a legitimitás kérdésének megítélése a tartományi képviselőházban nem feltétele a
választások kiírásának”, mondta Pásztor.

Az 1848-49-es tragikus események áldozataira emlékeztek Zentán
2014. február 2. – Vajdaság Ma
Az 1849. február eleji tragikus zentai események áldozataira emlékeztek vasárnap Zentán,
a Felsővárosi Köztemetőben, ahol az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc
emléksírhelyénél Tari László helytörténész mondott alkalmi beszédet, amelyben a tragikus
eseményeket idézte fel, kiemelve, az 1849. február eleji események áldozatainak száma
mintegy 2000-2800 között volt, akiket brutális módon végeztek ki.

„Alkotmányellenes, hogy a kisebbségek az anyaország állami szerveivel
kapcsolatot tartsanak?”
2014. február 2. – Pannon RTV
Van ok az Alkotmánybíróság döntésének bírálására – írja Várady Tibor. Az akadémikus
levelet intézett a nyilvánossághoz, amelyben hangsúlyozza, hogy az autonómia természetes
és jogos igénye minden kisebbségnek. A levél tartalma szerint, amikor megindult az
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Aláírásgyűjtésbe kezd a Vajdasági Magyar Szövetség
2014. február 2. – Pannon RTV
Kedden aláírásgyűjtésbe kezd a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai parlamenti
választásokon való részvételhez. Tízezer aláírás szükséges a lista állításához. Február 10-ig
várhatóan összegyűlnek a szükséges aláírások – mondta Pásztor István, a párt elnöke. „A
hét végéig, ha minden rendben van, akkor meglesz az a mintegy 11 ezer aláírás, ami
szükséges ahhoz, hogy egészen biztosan 10 ezer aláírással listát tudjunk állítani. Az a
szándék, hogy 12-e, 13-a magasságában a listát át tudjuk adni.”

Vajdaság

alkotmánybírósági eljárás a nemzeti tanácsokról szóló törvény ellen, világos volt, hogy a
fenyegetés komoly. Az eredmény az lett, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvényt nem
csonkították meg annyira, mint a Vajdasági Statútumot és a vajdasági hatáskörökről szóló
törvényt. Ennek ellenére az akadémikus szerint a határozat alaptalanul fosztott meg
hatásköröktől nem csak vajdasági magyarokat.

Magyar nyelvtankönyv szerb ajkúaknak

A magyar kormány támogatásával újul meg a beregszászi zsinagóga
2014. január 31. – MTI, hirado.hu
Tizenhárommillió forinttal támogatja a beregszászi kis zsinagóga felújítását a magyar
kormány, az épület így júliusra teljes egészében megújulhat. Az épület fejújítása 2012
őszén kezdődött meg, minthogy rossz állapota miatt már a fennmaradása is kérdésessé
vált - közölte Németh Zsolt, hozzátéve: a zsinagóga tetőszerkezetének felújításához a tárca
kétmillió forintos támogatást nyújtott a Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítványnak a
külföldi magyar emlékművek és emlékhelyek létrehozása és felújítására meghirdetett
pályázat keretében.

A külhoni óvodák, kisiskolások után, a felsősök éve az idei
2014. január 31. – Új Magyar Képes Újság
A 2013-as a Kisiskolások éve volt, ennek tartozékaként módszertani csomagot vehettek át
a muravidéki kétnyelvű iskolák vezetői. A csomagokat Pirityiné Szabó Judit, a KIM
Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője adta át, aki elmondta, hogy az

Horvátország Kárpátalja

2014. február 2. – Pannon RTV
Szia! Jó napot! Viszlát! címmel jelent meg nyelvtankönyv azon szerb ajkúak részére, akik
magyarul szeretnének tanulni. Egy CD-melléklet is társul a kiadványhoz, amely a FORUM
Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg a Magyar Nemzeti Tanács és a Tartományi
Oktatási Titkárság támogatásával. A kötet egészen az alapoktól mutatja be a magyar
nyelvtan rendszerét, valamint a legalapvetőbb, leggyakrabban használt szavakat.
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elmúlt két év tematikus programjai a 2011-ben a MÁÉRT által elfogadott Nemzetpolitikai
Stratégia kerete című dokumentumban kijelölt célok megvalósítását szolgálják.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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