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2014. február 7. – MTI, hirado.hu
A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint biztosítani kell és meg kell
mutatni a külhoni magyarság számára, hogy segítik és támogatják a sikeres, magyar
életpályát. Erről Répás Zsuzsanna beszélt egy szakmai konferencián a fővárosban.
Rámutatott: a külhoni magyarság legnagyobb problémája a népességfogyás, aminek oka,
hogy kevés gyermek születik, illetve az asszimiláció és az elvándorlás. Az idei, a
tehetséggondozást középpontba állító tematikus program részeként márciusban kárpátmedencei körutat szerveznek, pályaorientációs tréninget tartanak hetedikes-nyolcadikos
diákoknak, és lehetőség nyílik a szakoktatás népszerűsítésére is. Folytatódik a módszertani
továbbképzés, a Ringató program, és Csodasarok játék is várja a kisiskolásokat.

Vezető hírek

Répás: Segítik és támogatják a sikeres magyar életpályát

Németh: a magyar Országgyűlés Nemzetgyűléssé válik
2014. február 8. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika
Több erdélyi várost érintő látogatói körútja keretében pénteken Székelyudvarhelyen hívta
fel a figyelmet a választási regisztráció fontosságára Németh Zsolt, a magyar
külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt
elnöke társaságában tartott sajtótájékoztatón a rendszerváltozás kiemelkedő
mozzanatának nevezte, hogy a magyar demokrácia immár a határon túli magyaroknak a
szavazataira is épülni fog.

Folytatják küzdelmüket a jogfosztott felvidéki magyarok
2014. február 8. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk
Folytatják küzdelmüket a szlovák állampolgárságuktól a magyar felvétele miatt
megfosztott felvidéki magyarok, akik memorandummal kívánnak a szlovák kormányhoz
fordulni a tervezett állampolgársági törvénymódosítás kapcsán. Ebben rögzítenék azokat a
szempontokat, amiket szerintük a módosítás megalkotásakor figyelembe kellene venni.
Ezzel fogják a szlovák kormányt megkeresni, és a civil szféra, a parlamenti pártok és a
magyar kabinet segítségében is reménykednek.

Băsescu egyelőre nem foglal állást Tőkés kitüntetéséről
2014. február 9. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, MNO
Traian Băsescu államfő kijelentette, nem dönthet a Tőkés Lászlónak adományozott
Románia Csillaga érdemrend visszavonásáról mindaddig, amíg az ügy a bíróságon van. Az
elnök a kolozsvári városházáról távozóban vasárnap délután újságírói kérdésre tért ki az
érdemrend ügyére. „Egyelőre a jegyzőkönyvet megtámadták a bíróságon. Meg kell várni a
bíróság ítéletét” - idézte a Mediafax hírügynökség az államfőt.
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2014. február 9. – MTI, hirek.sk
A téli olimpia közvetítési jogait és sugárzását a jogtulajdonos csak Magyarország területére
engedélyezte, ezért a közmédia határon túl is fogható csatornáin nem láthatóak az olimpiai
műsorszámok - közölte az MTVA. Hasonló okok miatt nem érhető el az egyidejű,
interneten keresztül sugárzott adás sem külföldről.

Tőkés nemzeti és nem pártos szavazásra buzdít
2014. február 7. – Krónika
Választási részvételre és pártérdekek helyett a nemzeti érdekekre való voksolásra
buzdította az erdélyi magyarságot Tőkés László pénteki nagyváradi sajtóértekezletén.
Tőkés László kifejtette: mind a magyarországi országgyűlési, mind pedig az európai
parlamenti választások a nemzet egészéről szólnak, ezért fontos, hogy minél többen
leadják voksukat és azzal a határok feletti nemzetegyesítés, illetve a lehető legerősebb
európai magyar képviselet ügyét támogassák.

Erdély Magyarország

A határon túlra nem közvetíti az olimpiát a közszolgálati tévé

Nehezen születik az autonómiatervezet
2014. február 8. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika
Várhatóan májusra készül el az RMDSZ székelyföldi autonómiatervezete, Márton Árpád
képviselő szerint nagyon sok munkára, egyeztetésre van szükség, hogy olyan törvény
szülessék, amely nem támadható következetlenség vagy jogi hibák miatt. Az RMDSZ
döntése szerint a székelyföldi autonómiatervezet a dél-tiroli hatályos jogszabály mintájára
készül. Márton Árpád a bizottság tagjaként kidolgozta az alapul szolgáló első változatot,
figyelembe véve a román jogi sajátosságokat, és bemutatta a bizottság első, decemberi
ülésén. A résztvevők megfogalmazhatták észrevételeiket, amelyek nyomán a háromszéki
képviselő kidolgozott egy újabb „alternatívaköteget”, ezt figyelembe véve kell majd
megszületnie az elvi döntésnek, hogy melyik változatot támogatják, mit tartalmazzon a
majdan közvitára kerülő szöveg. Azon a bizonyos közvitán mindenki elmondhatja majd
véleményét, és ezek alapján alakul ki a jogszabály végleges változata, melyet még a
jelenlegi parlamenti szesszióban, azaz június vége előtt beterjeszt az RMDSZ – magyarázta
Márton Árpád a munkafolyamatot.

A Román Postán is múlik a levélszavazatok érvényessége
2014. február 7. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen
A román postán is múlik, hogy érvényes szavazatot tudnak-e leadni a levélben szavazó
erdélyi magyar állampolgárok az április 6-i országgyűlési választásokon - derült ki azon a
sajtótájékoztatón, amelyet Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda vezetője tartott
pénteken Magyarország kolozsvári főkonzulátusán. Pálffy Ilona az MTI kérdésére
elmondta, egyetlen külföldi posta sem vállalta, hogy soron kívül kezeli a magyarországi
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Közvitán a zászlótörvény-tervezet
2014. február 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Zászlótörvény-tervezetet bocsátott társadalmi vitára pénteken a román regionális
fejlesztési és közigazgatási minisztérium annak szabályozásáról, hogyan fogadhatnak el a
romániai települési és a megyei önkormányzatok saját zászlót, és milyen feltételek mellett
tűzhetők ki a hivatalokra. A minisztérium honlapján elérhető tervezet szerint csak azoknak
a közigazgatási egységeknek lehet saját zászlójuk, amelyek rendelkeznek címerrel. A
tervezet azt is leszögezi, hogy e törvény alapján elfogadott zászlók csakis a címert
tartalmazhatják, valamint a közigazgatási egység nevét, ami a nemzeti kisebbségek nyelvén
is megjelenhet ott, ahol a lakosság legalább 20 százalékát teszi ki az illető kisebbség.

Erdély

választási levélcsomagokat. A szavazóknak célszerű azonnal szavazniuk, mihelyt
megkapták a levélcsomagot, hogy a szavazatuk biztosan megérkezzék a választási irodába.

Feliratoznak Nagyszalontán
2014. február 7. – Erdély Ma, Erdély Tv
Magyar feliratokat helyez ki Nagyszalontán a decentralizált, az önkormányzat
fennhatósága alá tartozó intézmények épületére a helyi RMDSZ. Erre alakítottak
akciócsoportot Arany János szülővárosában. Elsőként az Országos Metrológiai Intézet
nagyszalontai
kirendeltségének
valamint
a
Körzeti
Állategészségügyi
és
Élelmiszerbiztonsági Hatóság épületére szerelték fel a magyar nyelvű táblát, a meglévő
román mellé. Silviu Galea az Országos Metrológiai Intézet nagyszalontai kirendeltségének
vezetője elmondta: „szerintem ez normális, mert Szalontán hatvan százalék a magyar, azt
kell tudja mindenki, hogy itt milyen insztitució van, és azért kell írni mind a két nyelven”.

A visszaszolgáltatások felülvizsgálatát kéri Marius Pascan
2014. február 7. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A 2005 után jóváhagyott visszaszolgáltatások felülvizsgálatát kéri Marius Pascan. A
demokrata-liberális párt Maros megyei szenátora szerint Maros megyében sok
visszaszolgáltatási folyamat törvénytelen volt, ezért arra kéri a Felsőház állandó
bizottságát, hogy hozzon létre egy testületet, amely újraelemzi a restitúciós eljárásokat.
Marius Pascan kiemelte, hogy 2009 és 2012 között, amikor Maros megye prefektusi
tisztségét töltötte be, több bírósági döntést is megfellebbezett, és bízik benne, hogy
ezekben az esetekben sikerül megakadályozni a jogtalan visszaszolgáltatásokat.

A választási regisztráció kapcsán Németh Zsolt Borboly Csabával találkozott
2014. február 7. – Erdély Ma, szekelyhon.ro
A regisztrációs folyamatról és az április 6-ai magyarországi országgyűlési választások
lebonyolításáról egyeztetett Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára
és Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja Borboly Csabával, az
RMDSZ Csíki Területi Szervezetének, illetve Hargita megye Tanácsának elnökével,
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valamint Becze Istvánnal, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének ügyvezető elnökével
február 7-én, pénteken Csíkszeredában. Az államtitkár elmondta, felemelő érzés
megtapasztalni az egyszerűsített honosítási eljárás iránti érdeklődést, amelyet a számok is
mutatnak: több mint 500 ezer külhoni magyar tartotta fontosnak megszerezni a magyar
állampolgárságot. Az államtitkár ugyanakkor örömét fejezte ki a regisztrációs folyamatot
övező konszenzus kapcsán is, amely az erdélyi magyar politikai pártok, civil szervezetek,
illetve egyházak között alakult ki. „A magyarországi országgyűlési választáson való
részvétel történelmi pillanat, hiszen most válik az országgyűlés igazi nemzetgyűléssé” –
hangsúlyozta az államtitkár.

Kovászna megye Barcaság felőli bejáratánál készül a megyekapu
2014. február 7. – Erdély Ma, Háromszék
Kovászna megye Barcaság felőli bejáratánál készül a megyekapu. A megyei tanács kiadta
az építési rendeletet, a kőből és fából építendő, zsindelytetős toronyszerű építmény
tervezője Wegroszta László. A csonkagúla alakú alapon helyet kap a megyecímer, alatta
románul, magyarul és németül Kovászna megye neve. A régi, lerobbant, betonból és vasból
készült megyejelzők helyére már rég újak kívánkoztak. Többször is szóba került az új
építmények emelése, de ez idáig nem valósult meg. Két évvel ezelőtt a kökösi és az ojtozi
bejáratnál felállítandó kapu építéséről döntött a megyei tanács, ám jogi bonyodalom
kerekedett, mára tisztázták: a Brassó megye felőli bejáratnál a terület Kökös község
tulajdona.

Tőkés pontosít: még nem döntött az EP-választások kérdésében
2014. február 7. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
Még nyitott az a kérdés, hogy Tőkés László elfogadja-e az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) felkérését, miszerint a Néppárt európai
parlamenti listájának vezetője legyen, „amennyiben lesz ilyen” – pontosított péntek este az
európai parlamenti képviselő sajtóirodája. A közlemény szerint a román sajtó alapján
ellentmondó információk jelentek meg Tőkés Lászlónak, az EMNT elnökének európai
parlamenti indulása kapcsán. Ezért leszögezik: Tőkés László a pénteki nagyváradi
sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva azt nyilatkozta: tudomásul vette és
elfogadta az EMNP és az EMNT felkérését, ugyanakkor hangsúlyozta: döntésének
meghozatalakor elsősorban a közösségi akaratot fogja szem előtt tartani.

Marinescu: tisztelem a polgármestert, de a törvényt be kell tartani
2014. február 7. – szekelyhon.ro
Bár a Kovászna megyei prefektus nem érzi úgy, hogy részrehajlóan kezelné a törvények
alkalmazását, hétfőn körlevélben hívja majd fel a dekoncentrált intézmények vezetőinek
figyelmét, hogy tartsák tiszteletben a 20 százalékos szabályozás által biztosított anyanyelvi
jogokat és ellenőrizzék a feliratokat is. Dumitru Marinescu keresetet nyújtott be a
bírósághoz, amelyben Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester visszamenőleg történő
megbírságolását kéri, mert szerinte nem ültette idejében gyakorlatba a jogerős bírósági
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ítéletet a köztéri táblák vonatkozásában. A prefektus kizárja a személyeskedést, nem akar
konfliktust sem szítani, a kétnyelvű táblák ügyében is csupán a törvények betartását
szorgalmazza. Ami a bírósági keresetet illeti, szerinte megalapozott, mert a problémák
csupán egy része oldódott meg.

Németh: a magyar Országgyűlés Nemzetgyűléssé válik
2014. február 8. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika
Több erdélyi várost érintő látogatói körútja keretében pénteken Székelyudvarhelyen hívta
fel a figyelmet a választási regisztráció fontosságára Németh Zsolt, a magyar
külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt
elnöke társaságában tartott sajtótájékoztatón a rendszerváltozás kiemelkedő
mozzanatának nevezte, hogy a magyar demokrácia immár a határon túli magyaroknak a
szavazataira is épülni fog.

Kisrégiós találkozó-sorozatot indított a Temes megyei RMDSZ
2014. február 8. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
A csütörtökön délután Végváron megtartott kisrégiós találkozóval újraindult az RMDSZ
megyei vezetői és a helyi szervezetek képviselői közötti közvetlen párbeszéd, amelynek
célja a májusi Európa parlamenti választások előkészítése és a helyi közösségek
megoldásra váró gondjainak, igényeinek a feltérképezése. A végvári kultúrház
könyvtárában megtartott találkozón a Temes megyei RMDSZ szervezetet Halász Ferenc
elnök, Molnár Zsolt parlamenti képviselő és Csáki –Gál Károly, az Önkormányzati Tanács
elnöke képviselte, továbbá részt vettek a buziási, józsefszállási, ötvösdi, temesfalvi és a
végvári RMDSZ szervezetek elnökségének tagjai.

A Mikó-ügy csak 2017-ben évül el
2014. február 8. – Erdély Ma, Háromszék
Számos nagy név, többek között Miron Mitrea és Mihai Necolaiciuc büntetőügye is
elévülhet 2014-ben, az új büntető törvénykönyv életbelépésével. Ennek oka az, hogy a Btk.
egy sor bűncselekmény esetében kisebb büntetéseket ír elő, az elévülés ideje pedig az adott
bűncselekményre kiszabható maximális büntetéstől is függ. Mivel a Mikó-ügyet és Nagy
Zsolt privatizációs dossziéját leszámítva viszonylag új keletűek, a magyar vonatkozású
büntetőügyek nem évülnek el egyhamar.

Lászlófy Pál irányítja a Külhoni Magyar Oktatási Tanácsot
2014. február 9. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) tiszteletbeli elnökét, Lászlófy
Pált kérte fel Hoffmann Rózsa magyarországi köznevelésért felelős államtitkár a Külhoni
Magyar Oktatási Tanács elnöki tisztségének ellátására. A Külhoni Magyar Oktatási
Tanácsot (KMOT) tavaly hozta létre a magyar kormány a határon túli magyar nyelvű
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Máté András cáfolja elítélését
2014. február 9. – Krónika
Cáfolta Máté András Levente RMDSZ-es képviselő a bukaresti média hétvégi állítását,
miszerint számára kedvezőtlen ítélet született a legfelsőbb bíróságon az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) által kezdeményezett perben, és emiatt elveszítheti
mandátumát. A szövetség alsóházi frakcióvezetője ellen tavaly szeptemberben emelt vádat
a legfőbb ügyészség összeférhetetlenség címén, mivel a feleségét alkalmazta képviselői
irodájában. A nyomozó hatóság szerint a politikus felesége 5500 lej jövedelemhez jutott
ezáltal 2010 márciusa és decembere között. Az ügyészség szerint maga a politikus kérte
felesége alkalmazását a képviselőháztól, majd ő maga hagyta jóvá a munkaszerződést.

Erdély

oktatás támogatása céljával. A tanács szakmai tanácsadó testületként fog működni, amely
javaslattevő, előkészítő, valamint véleményező és értékelő feladatokat végez.

Megszólal Mátyás király kolozsvári szobra
2014. február 9. – Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság
Hatnyelvű performanszon kérdezhetik a kolozsváriak Mátyás király lovasszobrát február
11-én, kedden, 16 és 18 óra között. Az Igen, tessék! mozgalom szervezésében az elhangzó
kérdésekre Mátyás király és a lova azonnal, kihangosítva válaszolnak. Az anyanyelvű
kiszolgálást és tájékoztatást népszerűsítő civilek figyelemfelkeltő akcióján bármilyen
kérdést feltehetnek az érdeklődők. Az Igen, tessék! mozgalom által megszólaltatott Mátyás
király magyar, román, német, angol, olasz és francia nyelvtudással várja a kolozsváriakat.

Helyreállítanák a szakoktatás presztízsét
2014. február 9. – Krónika
A szakmai oktatás presztízsének helyreállítása, a magyar nyelvű szakkönyvek és oktatók
hiányából és a tanügy alulfinanszírozásából adódó problémák kerültek terítékre a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnökségének szombati ülésén,
Sepsiszentgyörgyön. A résztvevők eldöntötték, a napokban állásfoglalást fogalmaznak meg
a szakoktatás helyzetéről, és eljuttatják az oktatási miniszterhez, és az oktatási tárca
kisebbségügyi főosztályának. Ugyanakkor záros határidőn belül létrehoznak egy
munkacsoportot, melyben nemcsak az RMPSZ vezetői, hanem a romániai magyar
szakoktatás ismert és elismert szereplői is részt vesznek majd, és amelynek feladata a hazai
magyar szakoktatási stratégia kidolgozása lesz.

Nem szüntetik meg a kevés diákkal működő osztályokat Székelyföldön
2014. február 9. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI
Remus Pricopie oktatási miniszter szerint nem szüntetik meg a szükségesnél kevesebb
diákkal működő tanosztályokat a székelyföldi Hargita és Kovászna megyében, ha az
átszervezést nem övezi konszenzus. A miniszter azt követően nyilatkozott az Agerpres
hírügynökségnek, hogy pénteken és szombaton Hargita és Kovászna megyében tett
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látogatást, és a kvótarendszer ősztől tervezett kiterjesztésével kapcsolatos helyi
panaszokkal szembesült. "Világosan megjegyzendő, hogy a kisebbségek számára sajátos
oktatáspolitikát kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy nemzeti kisebbségekről beszélünk,
vagy olyan románokról, akik kisebbségben élnek egy földrajzi régióban. Azt kértem a
Hargita és Kovászna megyei tanfelügyelőségektől, hogy ne módosítsák az iskolahálózatot,
ha ezt nem övezi konszenzus helyi szinten" - idézte az Agerpres a minisztert. A
közoktatásban a következő tanévtől tervezett átalakítások Székelyföldön elsősorban a
kisebbségben élő román közösséget sújtják, hiszen a kis létszámú román osztályok
működtetése a tervezett kvótarendszerrel nem finanszírozható.

Izsák: nincsen botrány a Kézdiszéki Székely Tanácsban
2014. február 9. – szekelyhon.ro
Biró Levente, a KSZT volt elnöke, Fekete Miklós kézdiszéki jegyző, Mészáros Ágoston
kézdiszéki alelnök, valamint Kónya Zita, a Kézdivásárhelyi Székely Tanács elnöke is
lemondott a Kézdiszéki Székely Tanács éléről. Izsák Balázs SZNT-elnök szerint a
Kézdiszéki Székely Tanács tagjai felül kell vizsgálják döntésüket, mert továbbra is szükség
van rájuk az autonómia-küzdelemben. Izsák Balázs szerint az ügy tanulsága az autonómiaküzdelem minden szereplője számára az, hogy viták előfordulnak az autonóm régiókban is,
nem felhőtlen, vitamentes a már létező európai autonóm régiók jogalkotói gyakorlata sem,
és nagy valószínűséggel így lesz a majdani autonóm Székelyföldön is.

Băsescu Kolozsváron: nincs gond a kisebbségi jogok terén

Bárdos Gyula kényes kérdésekre is válaszolt a Komáromi Szalonban
2014. február 7. – bumm.sk, hirek.sk
Telt ház előtt zajlott február hatodikán a Komáromi Szalon 30. beszélgető estje, amelynek
Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártja államfőjelöltje volt a vendége. Az est moderátora
ismertette a legutóbbi közvélemény-kutatások eredményeit, amelyek szerint a Most-Híd
szavazóinak 36 százaléka is Bárdosnak szavazna bizalmat, mert nevéhez nem
kapcsolódnak botrányok, illetve nem sárdobáló, megosztó személyiség. Kérdésére, hogy

Felvidék

2014. február 9. – transindex.ro, Szabadság
Vasárnap Kolozsváron a Népi Mozgalom Párt (PMP) mellett működő civil szervezet, a
Népi Mozgalom Alapítvány nyilvános vitát szervezett, díszmeghívottként jelen volt Traian
Băsesecu államfő, a PMP védnöke is. Elmondta, Romániában sem a kisebbségi jogok, sem
az emberi jogok betartása terén nincs gond, azonban a politikai játékszabályokat nem
tartja be az USL. elmondta, 2012 nyarán egyezség született arról, hogy Románia három
lépésben csatlakozik a schengeni övezethez, azonban ez végül nem történhetett meg az
állami intézmények elleni USL-s támadások miatt, amelyeket az EU nagyhatalmai nem
néztek jó szemmel. „Mindenki veszített ezen” - sommázott az államfő. Ismételte: Európaszerte Románia áll a legjobban a kisebbségek jogainak betartása szempontjából.
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Elutasította Pered panaszát az Alkotmánybíróság
2014. február 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Elutasította az Alkotmánybíróság Pered panaszát a község eredeti nevének visszaszerzése
ügyében. A testület arra hivatkozott, hogy jogosulatlan személy nyújtotta be a keresetet. A
település vezetői újabb panaszt nyújtottak be a Legfelsőbb Bírósághoz, amely továbbította
azt a Galántai Járási Bíróságnak. Egyelőre nem született döntés.

Felvidék

Bárdos betöltheti-e a hazai magyarok közti egyesítő szerepét, az államfőjelölt leszögezte:
miközben járja az országot, azt tapasztalja, hogy igény van az összefogásra. A jelölése által
egyesíteni kell a felvidéki magyarságot, hogy az megmutassa erejét.

Via Nova Ics névmagyarosítási kampány indult a Rozsnyói járásban is
2014. február 8. – Felvidék Ma
Még 2012-ben indított névmagyarosító kampányt „Fütyülünk a nevünkre?” címmel a Via
Nova Ifjúsági Csoport. A kampány most a Rozsnyói járásban folytatódik, céljuk felhívni az
ott élő magyarok figyelmét arra, hogy a magyar identitás megőrzéséhez a magyar
névhasználat is hozzátartozik.

Valahol csökkent, máshol nőtt az elsősök száma

Milyenek az esélyei a Nemzeti Közösségek Listájának
2014. február 7. – Vajdaság Ma
Öt szerbiai nemzeti kisebbségi párt szerdán megállapodott abban, hogy a március 16-i
szerbiai parlamenti választásokon közös erővel vesz részt, koalíciójuk a Nemzeti
Közösségek Listája nevet viseli, a listavezető pedig Emir Elfić a Bosnyák Demokratikus
Közösség elnöke, aki a 2012-es parlamenti választásokon is vezetője volt a kisebbségi
pártok alkotta koalíciónak. A 2012-es koalícióban a vajdasági magyar pártok közül a
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) és a Magyar Polgári Szövetség
(MPSZ) vett részt, most viszont nincs ott a VMDK, ellenben ott van a Magyar Egység
Pártja és a Magyar Remény Mozgalom (MRM). Ennek az új koalíciónak az esélyeiről
kérdezte László Bálintot, a Magyar Remény Mozgalom elnökét a Vajdaság Ma.

Vajdaság

2014. február 10. – Új Szó
A Vágsellyei járás hat községében, Pereden, Zsigárdon, Vágkirályfán, Farkasdon,
Negyeden és Deákin a múlt héten zárult le a beiratkozás. A peredi magyar alapiskolába 19
gyereket írattak be; a magyar óvodába 17 gyerek járt, két kisdiákot a szlovák óvodából
írattak magyar iskolába. Zsigárdon kilenc új diákkal számolnak, tavaly eggyel több kezdett.
A farkasdi magyar alapiskolába 19 leendő diákot írattak be, jóval kevesebbet, mint tavaly,
most 27 elsősük van.
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2014. február 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség kedd délutántól csütörtök estig összegyűjtötte az önálló
listaállításhoz szükséges tízezer aláírást. Pásztor István pártelnök megköszöni
nemzettársainak, párttársainak, a VMSZ szimpatizánsainak és mindazoknak, akik
aláírásukkal azért támogatták a VMSZ-t, mert hisznek abban, hogy szükség van
megbízható, nem megalkuvó de megoldáskereső magyar érdekképviseletre a szerb
parlamentben, és mindenkit arra kér, a mai nap folyamán még erősítse a magyar pártot
aláírásával mindazokon a helyeken, ahol folyik az aláírásgyűjtés, mert a tízezer aláírás az
átadáshoz kell, de minden aláírás egyként számít.

Vajdaság

A VMSZ összegyűjtötte a listaállításhoz szükséges tízezer aláírást

Lezsák Sándor: Egy nemzet a közösségein keresztül lélegzik
2014. február 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A vajdásági Keresztény Értelmiség Kör meghívására Szabadkára látogatott Lezsák Sándor,
a Magyar Országgyűlés alelnöke és Osztie Zoltán atya, a magyarországi Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) országos elnöke. Pénteki látogatásuk során elsőként
a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel találkoztak. A
találkozón szó esett a nemzeti tanácsok jogait érintő alkotmánybírósági döntésről,
tájékozódtak a Magyar Nemzeti Tanács eddigi munkájáról, valamint megbeszéléseket
folytattak a tavasszal esedékes országos parlamenti választásokról.

Zentán is bemutatták a magyar önrendelkezésről szóló kiadványt
2014. február 7. – Vajdaság Ma
A Magyar Polgári Szövetség meghívására Zentára érkezett dr. Morvai Krisztina, az Európai
Parlament képviselője, valamint dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Magyar Országgyűlés és az
Európa Tanács képviselője, akik a Városháza dísztermében mutatták be a Magyar
önrendelkezés, emberi jogok és jogvédelem a Kárpát-medencében című kiadványt, amely a
trianoni diktátum 93. évfordulója alkalmából megrendezett azonos című konferencia
anyagát gyűjti össze. A kötet 2013-ban látott napvilágot a Nemzeti Jogvédő Szolgálat
gondozásában. Szerzői között szerepel mások mellett Bozóki Antal és Rácz Szabó László is.

A VMSZ átadta a választási listáját, hivatalosan megkezdi a kampányt
2014. február 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselői Belgrádban átadták a jelöltlistájukat a
március 16-ai előrehozott parlamenti választásra. Meggyőződésüknek adtak hangot, hogy
nem csak a magyar nemzetiségű polgárok szavaznak majd rájuk, hanem mindazok, akik
„normális mondatokat” szeretnének hallani a politikai színtéren, írja a Tanjug. Miután
átadták a választási listát a Köztársasági Választási Bizottságnak (RIK), Pásztor István, a
VMSZ elnöke közölte, valamivel több mint három nap alatt mintegy 13 000 aláírást
gyűjtöttek össze, „ami bizonyítja, hogy a szerbiai politikai színtéren is megéri őszintének,
bátornak és felelősnek lenni”.
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2014. február 8. – Magyar Szó, Pannon RTV
Átadta szombaton Belgrádban a Köztársasági Választási Biztosságnak 250 fős jelöltlistáját
a Vajdasági Magyar Szövetség. A part a választási programba a klasszikusnak mondható,
vajdasági magyarságot érintő kérdések mellett pár új elemet is bevont, melyek a gazdaság
fejlesztésére, az egzisztenciateremtés, a szociális és egészségügyi kérdésekre vonatkoznak.
Folyamatosan jelen van az uniós csatlakozás ügye, az alkotmány kérdése, a nemzeti
tanácsok jogállásának megszilárdítása is.

Vajdaság

Jobban kell teljesíteni ugyanazért a végeredményért

A nyelvtanuláshoz könyv és szótár kell
2014. február 8. – Magyar Szó
Rendkívül jó pillanatban jelentette meg az újvidéki Forum Könyvkiadó a Szia! Jó napot!
Viszlát! című nyelvkönyvet a magyar nyelvet tanulók számára, minthogy Vajdaságban
soha nem látott érdeklődés tapasztalható a magyar nyelv elsajátítása iránt. Függetlenül
attól, hogy az érdeklődés oka nagyon gyakorlatias – a magyar állampolgárság
megszerzésében keresendő –, a nyelvet tanítani kell valamiből. Ez a kiadvány az alapoktól
indulva nyújt igen lényeges ismereteket egyrészt a magyar nyelvtan rendszeréről, másrészt
a legalapvetőbb, a leggyakrabban használt szavakról a szerb nyelvű tanulók részére.

A több gyerek követendő példa, de jól jön hozzá a támogatás

Etnikai napot tartottak a Fehér Házban
2014. február 9. – MTI, hirado.hu
Az Amerikai Magyar Koalíció (HAC) volt az egyik társzervezője annak az etnikai napnak,
amelynek keretében amerikai bel-és külpolitikai kérdésekről tájékoztatták a washingtoni
Fehér Házban az Egyesült Államokban élő nemzeti csoportok vezetőit - tájékoztatta az
MTI-t szombaton Maximilian Teleki, a HAC elnöke. Maximilan Teleki elmondta, hogy a
tanácskozáson Magyarországról konkrétan nem esett szó, és csak abban az átvitt
értelemben került említésre, hogy az Egyesült Államok elkötelezett marad a NATO és ezen
belül az európai szövetségesei iránt.

USA

2014. február 8. – Pannon RTV
Kevés gyerek születik Vajdaságban. Negatív a természetes szaporulat, vagyis többen
halnak meg, mint amennyi csecsemő látja meg a napvilágot. A tartományi kormány
pénzügyi segéllyel próbálja ösztönözni a családokat a gyermekvállalásra. A 2011-es szerbiai
népszámlálás adatai szerint mínusz 5‰ Vajdaság természetes szaporulata. A tartományi
kormány szerdán hozott döntése alapján a családban az idén született harmadik gyermek
után a szülők két éven keresztül havi 12 ezer dináros támogatást kapnak.
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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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