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2014. február 14. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Hírlap
Bátran, de felelősséggel mottóval hirdette meg választási programját a Vajdasági Magyar
Szövetség a jövő hónapban tartandó szerbiai előre hozott parlamenti választásokra.
Pásztor István elnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a VMSZ a legnagyobb
vajdasági magyar pártként jól szervezetten, stabilan dolgozott, és széleskörű a
támogatottsága azok körében, akiknek az érdekeit képviseli. A VMSZ programja magyar
program, de nem magyarkodó – mondta Pásztor. A pártelnök szerint ez a program
minden vajdasági magyar számára támogatható.

EP-választások: Csáky Pál az MKP listavezetője

Vezető hírek

Bátran, de felelősséggel - Meghirdette választási programját a VMSZ

2014. február 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság, Magyar
Nemzet
Csáky Pál vezeti majd a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti jelöltjeinek listáját –
döntött az MKP Országos Tanácsa. A lista második helyére Farkas Iván, a párt gazdasági
alelnöke került. Az MKP színeiben jelenleg két képviselő tevékenykedik az EP-ben, de a ma
jóváhagyott listán egyikük sem szerepel. Bauer Edit a hét folyamán tájékoztatta Berényi
Józsefet arról, hogy nem indul a választásokon. Mészáros Alajos azt követően döntött úgy,
hogy nem indul, miután az OT nem őt választotta listavezetővé.

Az alkotmánybíróság elutasította a magyarságnak fontos módosításokat
2014. február 16. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság
A román alkotmánybíróság a hatályos alaptörvénybe ütközőnek minősítette a parlamenti
különbizottság által kidolgozott alkotmánymódosító tervezet 26 pontját, közöttük azokat a
magyarságnak fontos változtatásokat, amelyeket a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) javasolt – derült ki a taláros testület vasárnapi közleményéből. A pénteken
kezdődött normakontroll során az alkotmánybíróság megállapította, hogy a kisebbségi
jelképhasználatra, a kulturális autonómia elvére és a hagyományos térségek közigazgatási
alegységekbe (alrégiókba) szerveződésére vonatkozó módosítási javaslatok túlmutatnak az
alkotmánymódosítás határain, ezért elfogadásukkal a parlament sértené az alaptörvényt.

A nemzeti összetartozás ápolása mindannyiunk feladata
2014. február 16. – MTI, Nemzeti Regiszter, Magyar Hírlap
A nemzeti összetartozás ápolása mindannyiunk feladata, megőrzéséhez ragaszkodnunk
kell - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a budapesti Csángó bál
szombat esti megnyitóján a Petőfi Csarnokban. Hozzátette: az idén 18 esztendős Csángó
bál egyszerre jelenti a felszabaduló öröm érzését és a nemzetszolgálat fogalmát. A Csángó
bált a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai
Magyarokért Szövetség szervezte.
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2014. február 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
A családot a jövő nélkülözhetetlen zálogának nevezte Kövér László a Parlament épületében
megrendezett Kárpát-medencei családtalálkozón. Az Országgyűlés elnöke azt mondta: a
jövőt a gyerekek jelentik, ha születnek újabb gyerekek, van magyar jövő. A találkozót a
Házasság hete programsorozat részeként rendezték meg, az eseményre több százan
érkeztek az egész Kárpát-medencéből.

Évente megemlékeznek a Kárpát-medence magyar ifjúsági szervezetei a
délvidéki vérengzés áldozatairól
2014. február 16. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Kárpát-medence magyar ifjúsági szervezetei minden év február 15-én megemlékeznek az
újvidéki vérengzés szerb és zsidó, valamint délvidéki hideg napok magyar áldozatairól erről fogadott el közös nyilatkozatot a Fidelitas és csaknem egy tucat határon túli ifjúsági
szervezet. Böröcz László, a Fidelitas ügyvezető alelnöke, budapesti szervezete
nemzetpolitikai munkacsoportjának vezetője vasárnap Budapesten, a Margitszigeten
tartott megemlékezésükön azt mondta: a XX. században az emberi önzés és a fanatizmus
miatt rengeteg tragédia történt. Ilyen volt a negyvenes évekbeli délvidéki vérengzés is,
amikor több ezer magyar és szerb polgári lakost irtottak ki etnikai alapon.

Magyarország

Több százan érkeztek a Kárpát-medencei családtalálkozóra

A hazatérést ünnepelték Somoskőújfalun
2014. február 16. – MTI, Magyar Nemzet Online
A hazatérés napjára, a Csehszlovákiától történt visszacsatolás 90. évfordulójára
emlékeztek Somoskőújfalun vasárnap. A település Somoskővel együtt csaknem négy évig
volt Csehszlovákia része a trianoni döntés után. Becsó Zsolt (Fidesz) országgyűlési
képviselő, a Nógrád megyei önkormányzat elnöke a megemlékezésen azt mondta:
Somoskőújfalu és Somoskő a példa arra, hogy fennmarad az a közösség, amely világos
célok mentén összefog.

Már százötvenezer határon túli regisztrált
2014. február 15. – Lencsés Károly – Népszabadság
Több mint százötvenezer határon túli magyar regisztrált az április 6-i országgyűlési
választásokra. Legtöbben továbbra is Romániából és Szerbiából adták be kérelmüket. A
Political Capital mandátumkalkulátora szerint majdnem kétszázezer szavazat kell határon
túlról, hogy a Fidesz az országos listáról szerezzen egy plusz mandátumot, de kettőt nyerne
350 ezernél és hármat, ha 650 ezernél többen szavaznának a Fideszre.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. február 15-i számában olvasható.)
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2014. február 14. – transindex.ro
Nemes Előd, az EMNP-ből kizárt háromszéki politikus akár peres úton is hajlandó
sepsiszentgyörgyi városi tanácsosi mandátumát megvédeni. Az egykori pártja és közötte
dúló ellentétről egy sajtótájékoztatón tálalt ki, ezt követően adott interjút a Transindexnek.

Erdély

Nemes Előd: ha nem a feje, akkor a szíve voltam a háromszéki EMNP-nek

Elődnek nincs hely – Elvek nélkül nincs képviselet
2014. február 14. – Erdély Ma
„Nemes Elődtől nem a bizalmat vontuk meg, hanem kizártuk a pártból” – oszlatta el a
félreértéseket Benedek Erika. Az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke szerint ebben a
fázisban nem opció az, hogy Nemes megtartja-e városi mandátumát, vagy sem, ilyen
esetekre világos törvényi előírások vannak: a mandátum a listán következő jelöltet illeti. „A
bizalmat januárban vontuk meg Nemes Elődtől, és visszahívtuk minden olyan
funkciójából, amelyet a néppárt színeiben szerzett” – mondja Benedek Erika. „Erre
hajlandóságot is mutatott, de utóbb mindent megmásított. Miután ez a magatartás
nemhogy a néppárt, de azt gondolom, hogy az általános emberi erkölcsi szintet sem üti,
úgy határoztunk, kizárjuk a párt tagjai közül” – jelentette ki a megbízott megyei elnök.

Elkaszálta a Kovászna megyei törvényszék a régiós népszavazást
2014. február 14. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
A Kovászna megyei törvényszék alapfokon érvénytelenítette a megyei önkormányzat tavaly
novemberi határozatát, amelyben az népszavazást írt ki a fejlesztési régiók átalakításáról.
Indoklásában a törvényszék formai okokra hivatkozott. Azt kifogásolta például, hogy nem
tették közzé az országos sajtóban is, hogy az önkormányzat honlapján elolvasható a
határozattervezet, és a javaslatot megvitató ülésen módosították a határozat szövegét.
Tamás Sándor hozzátette, mindenképpen fellebbeznek az ítélet ellen.

Háromszéken közel négyezer honosítási kérelmet iktattak egy hónap alatt
2014. február 14. – Erdély Ma, szekelyhon.ro
Az elmúlt hónapban 3 800 honosítási kérelmet és 1 250 regisztrációs ívet töltöttek ki az
RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai Kovászna megyében. Az elmúlt
hetekben 23 állandó RMDSZ-es munkatárs és önkéntes, valamint helyi szervezők
segítették a munkát 82 településen. A háromszéki vezetők elmondták, hogy a szervezet
célkitűzése, hogy minél többen regisztráljanak a magyar országgyűlési választásokra. A
vidéki településekre kiszállva azonban az a tapasztalat, hogy háromszor akkora az igény a
honosításra, mint a regisztrációra, még az utolsó száz méteren is.

Hol fogy, és hol erősödik az erdélyi magyarság?
2014. február 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A 2011-es népszámlálás hivatalos adatai alapján a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet több
átfogó tanulmányt készített a magyarság demográfiai folyamatairól. Tudjuk, hogy az
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Erdély

utóbbi 10 évben 194 ezerrel apadt a romániai magyarság, az azt megelőző évtizedben pedig
szinte ugyanannyival, 193 ezerrel. Ma 1 237 000 magyar él Romániában. Oláh Gál Elvira
Kiss Tamás szociológussal, demográfiai kutatóval arról beszélgetett, hogy mi várható, és
melyek a kiszámíthatatlan tényezők ezen a téren. Kiss Tamás úgy látja, hogy
előreláthatólag a Székelyföld súlya tovább fog növekedni, és ez egy intézményes súlyt is
jelent, e szerint az oktatási- és a kulturális intézmények súlya is ebbe az irányba fog
alakulni.

Forgatókönyv szerint – Helyi határozatokat az autonómiáért
2014. február 14. – Erdély Ma, Háromszék
Közösen egyeztetett forgatókönyvnek megfelelően tette közzé a Székely Nemzeti Tanács
szerdán a székelyföldi önkormányzatoknak szánt felhívását, melyben autonómaipárti
határozatok elfogadására kérte fel a régió településeit – reagált Antal Árpád az SZNT nyílt
levelére. Amint az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke elmondta, a közösen
kidolgozott terv alapján ezt a lépést arra az esetre készítették elő, ha a székelyföldi megyék
prefektusai „elkaszálnák” a népszavazási kezdeményezéseket. Mint köztudott, ez meg is
történt, a folyamatnak azonban nem szabad megszakadnia, így kerülhetett sor az SZNT
szerdán közzétett nyílt levelére, melyben a tanács felkéri a Székelyföld 153
önkormányzatát, tanácsi határozatban nyilvánítsák ki az autonómia iránti igényüket.

Sógor Csabát jelöli EP-listavezetővé a Nemzeti Szabadelvű Platform
2014. február 15. – transindex.ro
Az RMDSZ Nemzeti Szabadelvű Platformja három támogatói felkérést kapott a 2014-es
európai parlamenti választások RMDSZ-jelöltjeitől. Megvizsgálva a jelöltek programjait és
egyéb róluk szóló tevékenységi beszámolókat, a platform elnöksége arra a következtetésre
jutott, hogy Sógor Csabát jelöli az RMDSZ-lista élére - áll közleményükben. Sógor Csaba
aktív együttműködő partnere volt a platform programjának kialakításában a megalakulást
követő három évben, ritkább alkalommal utána is - indokolják.

A háromszéki RMDSZ Sógort és Winklert szeretné az EP-képviselőjelölt lista
élére
2014. február 16. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Krónika
Az RMDSZ Kovászna megyei szervezete Sógor Csaba és Winkler Gyula jelenlegi EPképviselőket támogatja a Szövetség EP-képviselőjelölt listája élére – jelentette ki Tamás
Sándor, a megyei szervezet elnöke, aki egyben a Kovászna Megyei Tanács elnöke is. „Az
RMDSZ-nek valószínűleg két képviselője lesz Brüsszelben, és egyiküknek székelyföldinek
kell lennie. Ezt figyelembe véve, a háromszéki szervezet Sógor Csabát és Winkler Gyulát
támogatja a lista élére” – mondta Tamás.
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2014. február 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság
Hat pályázó jelezte az európai parlamenti választásokon való indulási szándékát a
hivatalos határidő lejártáig az RMDSZ választási bizottságánál, a jelöltlistát március elején
véglegesítik – közölte szombaton Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. „A szövetség
színeiben a két jelenlegi európai parlamenti képviselőnk, Sógor Csaba és Winkler Gyula
mellett Vincze Loránt külügyi titkár, Eckstein-Kovács Péter, valamint Hegedüs Csilla
főtitkárhelyettes, a Nőszervezet jelöltje és Antal Lóránt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet
jelöltje indul a május 25-i választásokon" – tájékoztatott a jelöltekről a főtitkárság
vezetője.

Erdély

Az RMDSZ március elején véglegesíti EP-jelöltlistáját

Március 10. – az eredeti forgatókönyv szerint
2014. február 15. – Erdély Ma, Népújság
Március 10-én a marosvásárhelyi Postaréten második alkalommal kerül sor a székely
szabadság napjának megünneplésére. Tavaly, Izsák Balázs, az SZNT elnöke azt mondta: „a
székely szabadság napja legyen a jövőben is az a nap, amikor Székelyföld lakói
kinyilvánítják a szabadság iránti igényüket, s elszántságukat, hogy amit ésszel, erővel és
szent akarattal önmaguk vagy eleik kivívtak, feladni nem fogják soha. A mai napon a
szabadság iránti igény kinyilvánítása Székelyföld területi autonómiájának követelését
jelenti”. Az esemény közeledtével egyre gyakrabban látnak napvilágot a rendezvényt
ellenző nyilatkozatok. Ezekről beszélgetett a Népújság Izsák Balázzsal.

Tőkés erdélyi összefogásra biztat
2014. február 15. – Erdély Ma, Magyar Hírlap
A Securitate célkeresztjében – Tőkés László küzdelme a román politikai rendőrséggel
címmel mutatták be pénteken Molnár János könyvét. Tőkés László európai parlamenti
képviselőt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét a Terror Házában tartott
rendezvény után kérdezte a Magyar Hírlap. Az EMNT elnöke szerint mindenképpen
szükséges az erdélyi magyar pártok összefogása az EP választásokon, mert csak így érhetik
el a lehető legnagyobb támogatottságot.

Elfogadta a MIÉRT KGY Antal Lóránt EP-képviselőjelölt programját
2014. február 16. – transindex.ro, maszol.ro
Hivatalosan is elfogadta a MIÉRT Országos Küldöttgyűlése Antal Lóránt EPképviselőjelölt programját, vitaindítóját. „A fiatalok sok előítélettel szembesülnek, azt
mondják róluk, hogy céltalanok, elvándorolnak, nem olvasnak. A MIÉRT ezzel nem ért
egyet, és azon dolgozunk, hogy ezt megcáfoljuk. Mi hiszünk a fiatalokban! Antal Lóránttal
végig fogjuk járni Erdélyt és bebizonyítjuk, hogy nem céltalan a fiatalság. Azon kell
törekednie a MIÉRT-nek, hogy a lehető legtöbb fiatalhoz juthasson el, és ebben a
kampányban is támogassa és megerősítse az RMDSZ munkáját” – hangsúlyozta Jakab
Adorján, a MIÉRT elnökhelyettese.
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2014. február 16. – transindex.ro, Krónika
Vasárnap kora délután befejeződött az alkotmánymódosító tervezet alkotmányossági
normakontrollja. A taláros testület 25 ponton emelt alkotmányossági kifogást – írja a
Mediafax, alkotmánybírósági forrásokra hivatkozva. A taláros testület ezen kívül számos
cikkely újrafogalmazását, pontosítását javasolja.

Erdély

25 ponton alkotmányellenes az alkotmánymódosító tervezet

Több gond is nehezíti a magyar szakosztályok létrehozását
2014. február 17. – Krónika
A szakemberhiány, a magyar szaknyelv nem megfelelő szintű ismerete és a magyar
tankönyvek hiánya egyaránt gondot jelent a következő tanévtől újrainduló magyar
szakoktatás számára. Kolozsváron a Református Kollégium templomi hirdetésben próbál
mesterembereket toborozni. Gindele Imre volt szakoktatásért felelős tanfelügyelő szerint
nem vonzó a pedagógusbér a pedagógiai végzettséggel is rendelkező mérnökök,
közgazdászok számára.

Letakarták a magyar feliratokat Gidófalván
2014. február 17. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro
Fehér fóliával takarták le a Kovászna megyei Gidófalva polgármesteri hivatalának
homlokzatán a Községháza feliratot, illetve a művelődési ház feliratát. Berde József
polgármester elmondta, ő döntött úgy, hogy ideiglenesen letakarja a magyar feliratokat. A
község ugyanis nemrég alapfokon pert vesztett a prefektúrával szemben a Községháza
felirat ügyében. Bár megfellebbezték a bírósági döntést, Dumitru Marinescu prefektus
kérte, hogy a bíróság kötelezze a felirat eltávolítására az elöljárót. A kormánymegbízott a
napokban felszólította a polgármestert, hogy a művelődési ház homlokzatán lévő feliratot
is távolítsa el.

Bizonytalan Szentgyörgy jelöltségének támogatása
2014. február 17. – Krónika
Miközben a székelyföldi elöljárók úgy érzik, Marosvásárhely kihátrál a Sepsiszentgyörgy
Európa Kulturális Fővárosa projektből, Csegzi Sándor, Dorin Florea vásárhelyi
polgármester tanácsosa szerint szó sincs erről. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester szerint Marosvásárhely önkormányzata „furcsán lavíroz” a Sepsiszentgyörgy
Európa Kulturális Fővárosa projekt kapcsán, bár Dorin Florea korábban úgy nyilatkozott,
támogatja a pályázatot, most mégis úgy érzik, mintha visszatáncolna.
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2014. február 14. – hirek.sk
A fogyasztók megtévesztését eredményezheti, hogy az Európai Bíróság elutasította a
magyar fellebbezést a „Tokaj” márkanév ügyében - közölte állásfoglalását a Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanácsa pénteken az MTI-vel. Magyarországnak és a Tokaji
Borvidék borásztársadalmának közös érdeke, hogy az országhatár szlovák oldalán csak az
eredetileg a tokaji történelmi borvidékhez tartozó településeken készíthessenek
„Vinohradnicka oblast' Tokaj” néven bort, és a megjelölést csak a jelenlegi szlovákiainál
sokkal szigorúbb magyar tokaji borvidéki eredetvédelmi szabályok betartása mellett
lehessen alkalmazni.

Felvidék

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa: megtévesztheti a fogyasztókat az
Európai Bíróság döntése

Berényi: Hrušovskýnak nincs esélye legyőzni Ficót
2014. február 15. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Pavol Hrušovskýnak, a Népi Platform köztársaságielnök-jelöltjének nincs esélye legyőzni
Robert Fico kormányfőt az államfőválasztáson – jelentette ki Berényi József, a Magyar
Közösség Pártja elnöke. „Észleljük, hogy a Népi Platform jelöltje lemarad a többiek
mögött. Nem ő Robert Fico legnagyobb kihívója, ami nem túl hízelgő a Népi Platformnak”
– fogalmazott Berényi. Berényi elmondta, hogy Bárdos Gyula, az MKP államfőjelöltje
fokozatosan megszerzi a választók rokonszenvét. Elmondta, azt tapasztalják, hogy az
emberek nagyon jól fogadják a jelöltségét, megértették, arról van szó: „meg akarjuk
mutatni, hogy mi is egyenrangú állampolgárai vagyunk ennek az országnak”.

Eddig 722 személy vesztette el szlovák állampolgárságát
2014. február 16. – hirek.sk, Új Szó
Az állampolgársági törvény hatályba lépése óta, 2010. július 17. és 2014. február 14. között
összesen 722 személy vesztette el szlovák állampolgárságát. Az érintettek többsége, 289
személy a cseh állampolgárság elnyerése következtében járt így. Az elmúlt több mint
három és fél évben a német állampolgárságot 143-an, az osztrákot 94-en, a britet 62-en, a
magyart 47-en, az amerikait 17-en, a hollandot 13-an vették fel, miáltal elveszítették a
szlovákot.

Fico választási tanácsokat osztogatott
2014. február 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A májusi európai parlamenti választások alkalmával a „standard pártokra” kellene
szavazniuk a polgároknak, különben olyan emberek kerülhetnek be az európai
parlamentbe, akiknek ott nincs keresnivalójuk – állítja Robert Fico kormányfő. Fico
kifejtette, hogy standard pártok alatt a Smert, a Kereszténydemokrata Mozgalmat (KDH),
a Most-Hidat, illetve a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió-Demokrata Pártot
(SDKÚ) érti.
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2014. február 16. – Felvidék Ma
A komáromi járásbeli Kolozsnémán február 16-án felavatták Antall Józsefnek,
Magyarország néhai miniszterelnökének bronzból és mészkőből készült szobrát. Bárdos
Gyula az ünnepségen úgy fogalmazott: az emlékmű az összefogást hirdeti.

Felvidék

Felavatták Antall József mellszobrát Kolozsnémán

2014. február 14. – Vajdaság Ma
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke kijelentette, pártja a
rendkívüli választásokat követően a kormánykoalíció részét kívánja képezni. „Először is,
Szerbia megkezdi az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat, jelentős jogalkotási folyamat
zajlik majd az EU-s közeledés miatt, a szerb társadalom teljes reformjára van szükség,
ebben a feladatban pedig nem lehet elég hatékonyan részt venni az ellenzéki pozícióból,
számunkra, kisebbségi párt számára legalábbis nem” – mondta Pásztor István a Danas
napilapnak adott interjújában.

Vajdaság

Pásztor István: A hatalom részesei kívánunk lenni

Mindenképp meg kell őrizni Vajdaság közszolgálati médiumát
2014. február 14. – Vajdaság Ma
Vajdaság a sokszínűségével jó példaként szolgálhat azoknak az országoknak, amelyek még
nem tagjai az Európai Uniónak, de azoknak is, amelyek már azok, a regionális
közszolgálati média megléte pedig nem csak igazolt, hanem szükséges is – szögezte le
brüsszeli találkozóján Pascal Goergen, az Európai Régiók Közgyűlésének (AER) főtitkára
és Ana Tomanova Makanova, a vajdasági parlament alelnöke.

Konzuli fogadónap volt Kúlán
2014. február 14. – Magyar Szó
Csütörtökön immár nyolcadik alkalommal tartott Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa
kihelyezett nyílt konzuli fogadónapot Kúlán. Ezúttal is 148 polgár kérvényezte a helyszínen
az egyszerűsített eljárással igényelhető kettős állampolgárságot. Gara Katalin konzul
asszony a helyszínen elmondta, hogy továbbra is lankadatlan a polgárok érdeklődése
Vajdaság-szerte, a legutóbbi tapasztalatok szerint azonban egyre több olyan polgár
igényelné a magyar állampolgárságot, aki nem rendelkezik a honosításhoz szükséges
magyar nyelvtudással. Az űrlapok kitöltésében csak kisebb, javítható hibák vannak, ezeket
a konzulátus munkatársai a helyszínen korrigálják, a nyelv ismerete azonban szükséges, és
annak elsajátítása továbbra is egyik fontos feltétele az állampolgárság megszerzésének.
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2014. február 15. – Vajdaság Ma
Polgári irányultságú választási tömörülés megalakításáról és a március 16-ai szerbiai
parlamenti választásokon való közös fellépésről írt alá megállapodást Boris Tadić, az
alakulóban levő Új Demokrata Párt, Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és
Dušan Petrović, az Együtt Szerbiáért elnöke. A február 12-én bejelentett közös fellépéshez
csatlakozott a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) is. A VMDK e
döntésével egyértelművé vált, hogy a vajdasági magyar pártok - a nem induló VMDP-t
ezúttal nem számolva - három listán fognak szerepelni (a VMSZ egyedül, az MRM, a MPSZ
és a MEP a nemzeti közösségek listáján, a VMDK pedig Tadićékkal). Hogy ez miért is
alakult így és hogy mi minden indokolta a Tadićékhoz való csatlakozást, erről Csonka
Áront, a VMDK elnökét kérdezte a Vajdaság Ma.

Vajdaság

Érdekérvényesítőkre van szükségünk

Én beszélni magyar…
2014. február 15. – Pannon RTV
Egyre többen iratkoznak magyar nyelvtanfolyamra Szabadkán és Vajdaság egész területén.
Sokan azért ismerkednek a környezetnyelvvel, hogy könnyebben szerezzenek munkát,
egyre nagyobb azonban azoknak a száma is, akik kizárólag a magyar állampolgárság
megszerzése miatt szeretnék elsajátítani a magyar nyelv alapjait.

„Fontos, hogy az ember az anyanyelvén kérjen jogi segítséget”

Tudatosabban használni a magyar nyelvet!
2014. február 14. – RTV Slovenija Hidak
Göncz László, nemzetiségi országgyűlési képviselő csütörtök este Hodoson tartott
Képviselői Fórumot, amelyen a szlovéniai társadalmi helyzetről beszélgettek, valamint a
szűkebb régió és a nemzetiségi közösségek időszerű kérdései merültek fel.

Muravidék

2014. február 16. – Pannon RTV
Kevés a fiatal magyar ügyvéd Vajdaságban – mondja az egyik szabadkai ügyvédi iroda
munkatársa. Szerinte magyar jogászokból nincs hiány, azonban egyebek mellett az
elvándorlás miatt is kevés a magyar nyelvű fiatal ügyvéd. Nagyon fontos, hogy az ember az
anyanyelvén kérjen jogi segítséget – véli Butás Béla ügyvédgyakornok, okleveles jogász,
aki szerepel a VMSZ köztársasági jelöltlistáján is.
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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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