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2014. február 21. – MTI, MR1
Magyarország minden eshetőségre felkészült az ukrán válsággal kapcsolatban. A
kormányfő csütörtökön tett látogatást a magyar-ukrán határ térségében, ahol
határőröknél, rendőröknél és kórházakban is tájékozódott. Orbán Viktor közölte, a magyar
kormány igyekszik - bár a háttérben, de - folyamatosan követni az ukrajnai eseményeket,
különösen a kárpátaljai magyarokra próbál figyelni. Hozzátette, hogy a Kárpátalján élő
magyarok körében aggodalom ugyan van, de nyugtalanság nincs, eddig nem érkezett hír
tömegesen bajba jutott magyar családokról, ezért nem tapasztalható "áramlás"
Magyarország felé.

Vezető hírek

Orbán: Magyarország minden eshetőségre felkészült

Répás: Minden közösségnek joga van nyelvét szabadon használni
2014. február 20. – MTI, hirado.hu, Felvidék Ma, MNO, MHO
A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint minden közösségnek joga van kultúráját
megtartani, megerősíteni, nyelvét fejleszteni és szabadon használni. Erről Répás
Zsuzsanna Az Anyanyelvhasználat külhonban - a jogi lehetőségektől a megvalósításig c.
konferencia nyitónapján beszélt. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint
még rengeteg tennivaló akad a magyar nyelv teljes körű és szabad használata területén.
Ami a Magyarországon élők számára magától értetődő természetességgel adott, az a
szomszédos országokban a magyarság számára sokszor nehéz küzdelem tárgya - mondta
Répás Zsuzsanna, aki a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán hangsúlyozta a nyelv
közösségmegtartó erejét.

Janukovics belement az előrehozott választásokba
2014. február 20. – MTI, hirado.hu
A tűzszünet helyreállításáról és az előző nap életbe léptetett terroristaellenes művelet
hatályon kívül helyezéséről döntött csütörtökön késő este az ukrán parlament. Az ukrán
államfő beleegyezett abba, hogy még az idén előre hozott parlamenti és elnökválasztásokat
tartsanak, de addig is, 10 napon belül egy ideiglenes nemzeti egységkormány alakuljon és
még a nyár előtt új alkotmányt dolgozzanak ki.

Az államfőválasztásról tárgyalt Orbán Viktor és Berényi József
2014. február 20. – Felvidék Ma, hirek.sk, MTI
A közelgő szlovákiai államfőválasztás és a májusi európai parlamenti választás is téma volt
Orbán Viktor miniszterelnök és a Magyar Közösség Pártját (MKP) vezető Berényi József
csütörtöki esztergomi tárgyalásán. A miniszterelnök a találkozón kifejtette, hogy továbbra
is támogatja a felvidéki magyar közösséget és az MKP-t is.
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2014. február 20. – MTI, hirado.hu
Az erőszak azonnali beszüntetése az első számú cél Ukrajnában - állapította meg Németh
Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár szerint a második fő
cél a politikai párbeszéd megkezdése, a harmadik pedig Ukrajna európai integrációs
folyamatának újraindítása. E célok elérése érdekében az EU külügyi tanácsülésén egyfelől
szankciós intézkedésekről döntöttek, másfelől lépéseket tettek a humanitárius helyzet
kezelésére.

A házelnök a kárpátaljai magyarokról tájékozódik

Vezető hírek

Németh Zsolt: az erőszak beszüntetése az első számú cél Ukrajnában

Pálffy Ilona: már csaknem hétezren jelentkeztek külképviseleti szavazásra
2014. február 20. – MTI, hirado.hu
A legfrissebb, csütörtök délelőtti adatok szerint már 6900-an jelentkeztek külképviseleti
szavazásra a magyar nagykövetségekre, illetve konzulátusokra - közölte a Nemzeti
Választási Iroda vezetője budapesti sajtótájékoztatóján. Pálffy Ilona tájékoztatása szerint
várhatóan nagy számban fognak majd személyesen szavazni Londonban, Berlinben,
Münchenben, Brüsszelben, valamint „meglepetésként” Bernben április 6-án.

Az RMDSZ már tudja, mit akar az MPP
2014. február 20. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro,
Szabadság
A Magyar Polgári Párt (MPP) többek között az Európai Néppártba (EPP) való
tagfelvételének a támogatását kéri az RMDSZ-től abban a megállapodás-tervezetben,
melynek szövegét szerdán adták át az RMDSZ-nek – jelentette ki egy csütörtöki
marosvásárhelyi sajtótájékoztatón Biró Zsolt, az MPP elnöke. Biró Zsolt elmondta, pártja
mind az európai néppárti tagságot, mind pedig az Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniójának (FUEN) a tagságát megcélozza, és mindkét tagság elnyeréséhez kéri a szövetség
támogatását – írja az MTI. A két politikai szervezet az európai parlamenti választásokon
való együttműködésről kezdett tárgyalásokat egy hónappal ezelőtt, ám mindkét fél közölte,
hogy hosszabb távú együttműködésre készülnek.

Erdély Magyarország

2014. február 20., csütörtök – Magyar Hírlap Online
Magyarország elsősorban az ottani magyarok szemszögéből figyeli az ukrajnai
eseményeket, ezért is konzultált a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének
(KMKSZ) elnökével - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön
Miskolcon. Egyelőre nem tűnik konkrét veszélynek, ám nem kizárható, „hogy az ottani
magyarok kárvallottjai, elszenvedői lesznek ennek az anarchiába hajló konfliktusnak, és
szeretnénk ezt megelőzni” - tette hozzá.
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2014. február 20. – maszol.ro
Jó esélyét látja Kovács Péter főtitkár annak, hogy jövő héten az RMDSZ és a Magyar
Polgári Párt (MPP) meg tudjon állapodni a hosszú távú együttműködésről. A politikust a
két fél szerdai tárgyalási fordulójáról kérdezte a maszol.ro. Kovács elmondta, áttekintették
az MPP által javasolt megállapodás-tervezetet, és az ebben foglalt javaslatok nagy részét
elfogadhatónak tartják. „Elsősorban az autonómiával kapcsolatos kérdésekben értünk
egyet” – jelentette ki. Az MPP európai néppárti tagságát, illetve az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniójának (FUEN) a tagságát megcélzó kérésére a későbbiekben még
visszatérnek.

Erdély

Közel a megállapodáshoz az RMDSZ és az MPP

Kelemen Hunor: az EP-választások most a legnagyobb kihívás
2014. február 20. – maszol.ro, transindex.ro
Az európai választásokon való sikeres részvételt nevezte az RMDSZ előtt álló legfontosabb
kihívásnak csütörtökön Kelemen Hunor. A szövetségi elnök Szilágy megye legnagyobb
községében, Krasznán, a Partiumi Önkormányzati Tanács ülésén tartott politikai
tájékoztatót. „Május 25-én nem csak az lesz a tét, hogy sikerül-e képviselőket elküldenünk
Brüsszelbe, hanem az, hogy az erdélyi magyar közösség ismét felmutassa erejét, a
szövetség túllépje az 5 százalékos bejutási küszöböt, mert ez egy jelzés lesz a román
politikai erők fele. Amint azt érzékelik, hogy gyengült az erdélyi magyar közösség
érdekérvényesítő ereje, ezt azonnal, gátlástalanul kihasználják majd ellenünk” –
fogalmazott a politikus. Az RMDSZ elnöke hozzátette, érzékelhető egyfajta kiábrándulás
az európai intézményrendszerből, viszont az ezzel szemben álló nemzetállami bezárkózás
szerinte semmiképpen nem megoldás az erdélyi magyar nemzeti közösség számára,
hanem továbbra is az uniós nyitás, a felzárkózás a járható út.

Péntek-szombaton
Kolozsváron

zajlik

az

Erdélyi

Politikatudományi

Konferencia

2014. február 20. – transindex.ro
Február 21-22-én kerül sor a III. Erdélyi Politikatudományi Konferenciára, melynek
tematikája „Demokrácia-értelmezések Kelet- és Közép Európában”. A konferenciára 30
előadó jelentkezett be, az egyes szekciómunkálatok angol vagy magyar nyelven fognak
zajlani. A rendezvény támogatói a Bethlen Gábor Alap Zrt., illetve a Magyar Tudományos
Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottságának Politikatudományi Szakbizottsága.

Nagyváradon ünnepli az anyanyelv napját az Igen, tessék!
2014. február 20. – maszol.ro
Anyanyelvhasználat: igények és lehetőségek címmel tart konferenciát pénteken az Igen,
tessék! mozgalom. Előad többek között Péntek János nyelvész, a Kolozsvári Akadémiai
Bizottság elnöke is, az esemény fővédnöke Magdó János, Magyarország kolozsvári
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Kolozsvár: ismét a régi címer visszaállítását követelik
2014. február 20. – transindex.ro
A régi kolozsvári címer visszaállítását kéri Ioan Bîldea helyi tanácsos, aki egy
határozattervezetet is benyújtott erre nézve. Bîldea szerint a Gheorghe Funar polgármester
idejében használatba került címer illegális, amely nem tartja be a heraldika szabályait, a
törvényes előírásokat és a helyi történelmi hagyományt sem. A címer sosem kapott
jóváhagyást. A régi címer visszaállítását már többször kérték, 2010-ben például online
aláírásgyűjtés indult ennek érdekében.

Erdély

főkonzulja. A kereskedelmi anyanyelvű kiszolgálást és tájékoztatást bátorító Igen, tessék! a
konferenciát az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából tartja.

Izsák: legyünk minél többen a székely vértanúk emlékművénél
2014. február 20. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Csak részben engedélyezte a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által március 10-re
meghirdetett, Székely szabadság napja elnevezésű tömegrendezvényt Dorin Florea,
Marosvásárhely polgármestere. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke szerdán
elmondta, megtámadják a bíróságon a polgármester átiratát. Az SZNT elnöke arra
hivatkozott, hogy a polgármester tiltó rendelkezése a törvény által megszabott határidő
után érkezett, és egy bejelentett rendezvény programját csak a szervezők beleegyezésével
lehet módosítani. Arra összpontosítunk, hogy 17 órától az eredeti programnak megfelelően
a székely vértanúk emlékművénél a nagygyűlést megtartsuk, nagyon fontosnak tartom,
hogy minél több ember vegyen részt, ha lehet, még többen, mint tavaly – hangsúlyozta
Izsák.

Törvénytelen a tiltás – Az SZNT a Székely Szabadság Napjáról
2014. február 20. – Erdély Ma. Háromszék
Megtartják a Székely Szabadság Napját Marosvásárhelyen, és a felvonulás sem marad el,
mert törvénytelen a polgármester által aláírt papír, nem tekinthető városvezetői
rendeletnek, hiszen nem a hivatal, hanem a helyi rendőrség fejléces papírján közölték ki –
mondta el Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke, a rendezvény egyik
szervezője. Hangsúlyozta: keresik a jogorvoslás lehetőségét, az eddig megkérdezett
szakértők jogilag megalapozatlannak tartják Dorin Florea döntését, és azt javasolták,
minden fórumon – közigazgatási bíróságon, az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál,
az ombudsmannál – támadják meg azt, illetve beadvánnyal tiltakozzanak a városházán, a
rendőrségnél, csendőrségnél és a prefektúrán.

Hidvégi Balázs: élni kell a visszakapott joggal
2014. február 20. – szekelyhon.ro, Erdély Ma
Hidvéghi Balázs magyar országgyűlési képviselő szerdán délután Csíkkozmáson
találkozott Hargita megye RMDSZ-es képviselőivel és a megye polgármestereivel. A
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Erdély

beszélgetésen az április 6-i magyarországi parlamenti választások, valamint a május 25-i
európai parlamenti választások is szóba kerültek. Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke kifejtette, a jelenlegi romániai politikai helyzetet elnézve, szükség van
egy erős magyar kormányra, amely felelősséget tud vállalni az összmagyarságért.
Hangsúlyozta a fontosságát az elkövetkező választásoknak, sorsdöntőnek titulálva ezeket,
és bátorította a jelenlevőket, hogy mozgósítsák az állampolgárokat. Hidvéghi Balázs
képviselő kiemelte: a soron következő országgyűlési választás 104 év után újra megadja a
lehetőséget, hogy minden magyar éljen a választási jogával. „Ez egy nagyon nagy
lehetőség, egy visszaszerzett jog az erdélyi magyarok számára, és lényeges, hogy minél
nagyobb számban éljenek ezzel a joggal”. Véleménye szerint nemcsak Budapestről nézve
fontos, hogy minél többen szavazzanak Erdélyből, hanem helyi érdek is.

Megnyílt az IDEA Könyvtér Kolozsváron
2014. február 20. – Krónika
Az előzetes várakozásokat felülmúló érdeklődés mellett nyílt meg szerda este a kizárólag
erdélyi könyveket forgalmazó IDEA Könyvtér Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Tordai úti épületében. Az érdeklődőket Tonk Márton, a Sapientia
kolozsvári karának dékánja köszöntötte. Elmondta: a könyvesbolt ötlete Nagy Pétertől, az
IDEA és a Gloria nyomda igazgatójától származik. A dékán örömét fejezte ki a nagy
érdeklődés miatt, és hangsúlyozta: Nagy Péter érdeme, hogy megnyílt a könyvesbolt.
Hozzáfűzte, a Sapientia ezzel a lépéssel is azt kívánja elérni, hogy az egyetem ne csak egy
oktatási intézmény, hanem a társadalmi, tudományos, közéleti események élettere legyen.

Tőkés László: kínlódik az RMDSZ
2014. február 20. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Orbán Viktor, Magyarország kormányfője kedden fogadta hivatalában az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnökét, Tőkés Lászlót. Moszkovits János Tőkés László EP képviselővel
telefonon beszélgetett. Tőkés elmondta, arról beszélt Orbán Viktorral, hogy legfontosabb
cél a minél erősebb képviselet az Európai Parlamentben. De az is elhangzott, hangsúlyozta
a képviselő, hogy a nemzeti érdek minden más meggondolásnál és a pártérdekeknél is
előbbre való. Az EP választásokkal kapcsolatosan Tőkés László elmondta: nagyon sokan
ellenérdekeltek abban, hogy folytassa az európai politizálást és mandátumhoz jusson, ezért
pedig az utóbbi két évben mindent megtesznek annak érdekében, hogy elállják az ő útját.

Tájékoztatási és tudatosítási kampányt indít az RMDSZ
2014. február 20. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
"Minden magyar gyermek számít" jelszóval az idén harmadszor indítja el tájékoztatási és
tudatosítási kampányát az RMDSZ, amelyben arra biztatja a magyar vagy etnikai
szempontból vegyes családokat, hogy írassák anyanyelvű oktatási intézménybe
gyermekeiket. A tájékoztató és tudatosító jellegű médiakampány, helyi szintű
kezdeményezésekkel fog kiegészülni, amelyek során szórványkollégiumok, pedagógusok,
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Elsőként kezdi az aláírásgyűjtést a háromszéki RMDSZ
2014. február 20. – szekelyhon.ro
Az európai parlamenti választásokra való felkészülés volt a fő téma a megye
polgármestereinek árkosi munkamegbeszélésén. A megbeszélésen a 36 RMDSZ-es
polgármester mellett jelen volt Gelence MPP-s és Nagyborosnyó EMNP-s polgármestere
is. A megjelentek mindannyian részt vállalnak a szükséges 26 ezer támogató aláírás
összegyűjtésében – közölte az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének sajtószolgálata.
„Szerdán hagyta jóvá a kormány az EP választásokra vonatkozó rendelkezéseket, ennek
értelmében hozzá is látunk a támogató aláírások gyűjtéséhez. Az erős RMDSZ európai
képviselet minden háromszéki magyar ember közös érdeke, ezért fogunk dolgozni a
következő időszakban” – fejtette ki a munkamegbeszélésen Tamás Sándor, az RMDSZ
Háromszéki Területi szervezetének elnöke.

Erdély

szülők, és egyházak segítségével eljuttatják a családokhoz az anyanyelven való tanulás
fontosságának üzenetét.

Éltessük tovább az értékeket – Török László szalontai polgármester a
regisztrációról
2014. február 20. – Krónika
A magyar kormánynak meg kell próbálnia beépíteni az alkotmányba minden olyan eszközt
– kulturális, oktatási vagy akár gazdasági téren –, amely a szülőföldön való
megmaradással egy időben megerősíti a magyarságot – vallja Török László nagyszalontai
polgármester. A Krónikának adott interjúban az elöljáró leszögezte: „Az elmúlt mintegy
negyed évszázadban a magyar közösséget arra buzdítottuk, hogy éljen a demokrácia
eszközeivel, és próbáltuk szélesíteni ezeket a határokat, hogy egyre inkább teret nyerjen a
demokrácia. Úgy gondolom, hogy ebből az elvből kiindulva mi most is az urnák elé kell
járuljunk. Ezzel együtt fontosnak tartom azt is, hogy a határon túli magyarok, akik a
honosítás révén visszakerültek az anyaország keblére, bizonyítsák, hogy nemcsak egy
lehetőséget kaptak, hanem felelősséggel is tudnak élni a nemzet iránt”.

Winkler: a fejlődéshez szükség van európai támpontokra
2014. február 20. – Erdély Ma
A most záruló, öt éves európai parlamenti mandátumban kifejtett tevékenységéről számolt
be Winkler Gyula pénteken a Partiumi Önkormányzati Tanács gyűlésén, amely a krasznai
polgármesteri hivatal gyűléstermében zajlott. „Az RMDSZ európai parlamenti
képviselőjeként, a magyar emberektől kapott mandátumunkhoz hűen az elmúlt öt évben,
Sógor Csaba képviselőtársammal együtt az erdélyi magyar közösséget ért sérelmek
ügyében emeltük fel szavunkat, szóvá tettük a Mikó-ügyet és jeleztük úgy az Európai
Parlamentben, mint az Európai Bizottság illetékesei felé, hogy Romániában az egyházi
tulajdonok restitúciós folyamatát akarják visszafordítani, jeleztük a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyét, felszólaltunk, amikor a fejlesztési régiók,
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Az önkormányzat újságindítási szándékai ellen érvel az EMNP
2014. február 20. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Egy tavalyi közvélemény-kutatás eredményeivel érvelt a Néppárt székelyudvarhelyi elnöke
a helyi önkormányzat újságindítási szándékai ellen. Jakab Attila elmondta, hogy az elmúlt
év júliusában a Bálványosi Intézet a székelyudvarhelyi Civil Kurázsi Egyesület
megbízásából felmérést készített Udvarhelyen, az állampolgársággal, a nemzeti tudattal és
az elvándorlással kapcsolatosan.

Erdély

közösségünk érdekeivel ellentétes átalakítását tervezte a román kormány” –mondta
tevékenységi beszámolójában Winkler Gyula.

Hétfőtől lehet beíratni a gyerekeket
2014. február 20. – szekelyhon.ro
A beiratkozási időszak még nem, de a sorban állás már elkezdődött a gyerekek előkészítő
osztályba való felvétele érdekében, van olyan csíkszeredai iskola, ahol az előjegyzésért is
sorba álltak csütörtökön a szülők. Az előkészítő osztályokba a beiratkozás hétfőn kezdődik
el. Több iskolaigazgató hangsúlyozta, nincs értelme sorba állni, hisz úgysem az érkezés
sorrendje, hanem a lakhely a meghatározó.

Petíció az Új Jobboldal ellen

Felvételi versenyvizsga nélkül lett a Kassai Megyei Hivatal ellenőre a MostHíd politikusa
2014. február 21. – Felvidék Ma
A Most-Híd tőketerebesi járási elnöke, Pataky Karol lett a Kassai Megyei Hivatal egyik
ellenőre. Pataky felvételi versenyvizsga nélkül kapta meg a tisztséget. A kinevezés ellen
tiltakozott Farkaš Vojtech főellenőr, a megyei hivatal szóvivője, Bobríková Zuzana
ugyanakkor nem lát semmi kivetnivalót Pataky kinevezése ügyében, szerinte minden a
törvénnyel összhangban történt.

Felvidék

2014. február 21. – Krónika
A helybéliek heves ellenkezését váltotta ki, hogy az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) nevű
szélsőjobboldali szervezet vezetőjét kérte fel Nicolae Robu temesvári polgármester, hogy a
politikai alakulatok elnökeihez hasonlóan lássa el kézjegyével azt a dokumentumot,
amellyel támogatják a bánsági megyeszékhelyet az Európa Kulturális Fővárosa 2021 cím
elnyerésére. A lakosok az elöljárót a felkérés azonnali visszavonására szólították fel,
szerintük ugyanis a projektben nincs keresnivalója egy nacionalista szervezetnek.
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2014. február 20. – MTI, hirado.hu
Olyan folyamatok indulnak el Szerbiában a március 16-i előre hozott választásokat
követően, amelyek a vajdasági magyarság életét is döntő módon befolyásolják a következő
15-20 évben - hangsúlyozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)
parlamenti frakcióvezetője a Magyar Szó című újvidéki napilapnak adott
interjújában.Olyan folyamatok fognak elindulni Szerbiában, mint amilyenek a
magyarországi politikai életet jellemezték az utóbbi négy évben - állapította meg,
hozzátéve, hogy „az alkotmány módosítása sem elképzelhetetlen, a mezőgazdasági
támogatási rendszer is át fog alakulni, új munkatörvénye lesz az országnak, valamint
átalakításokra számíthatunk a nyugdíj- és az egészségbiztosítás, illetve az egészségügyi
ellátás területén is”. Rámutatott arra is, hogy felelőtlenség lenne tudatosan kimaradni
ezekből a folyamatokból.

Vajdaság

Pásztor Bálint: A vajdasági magyarság következő 20 évét is befolyásolják a
márciusi választások

A szórványmagyarság bizakodással néz a parlamenti választások elé
2014. február 20. – Pannon RTV
A fiatal szakemberek elvándorlásának megállítását, valamint a művelődési egyesületekkel
folytatott zökkenőmentes kapcsolattartást és összefogást szorgalmazza Kúla, Verbász és
környékének szórványmagyarsága. A Bátran, de felelősséggel címet viselő választási
programmal lakossági fórumon ismerkedtek a térség lakosai.

Tóth Katalin részvételével kezdte meg kétnapos ülését a kárpát-medencei
magyar gazdaszervezeteket tömörítő egyeztető fórum Palicson

Gajdos elhagyta Janukovicsot
2014. február 21. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Kilépett az Ukrajnában kormányzó Régiók Pártjából (PR) csütörtökön az ukrán parlament
öt kárpátaljai képviselője, köztük Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
(UMDSZ) elnöke, miközben Kárpátalján egymás után jelentik be feloszlásukat a párt
szervezetei. Közös nyilatkozatban jelentette be a PR parlamenti frakciójának öt kárpátaljai
képviselője, hogy az Ukrajnában kialakult helyzet miatt kilép a pártból. A Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége szerdán nyilatkozatot tett közzé azzal

Kárpátalja

2014. február 20. – Kormány.hu
A vajdasági településen tartott ülésen a Kormány képviseletében a vidékfejlesztési tárca
helyettes államtitkára köszöntötte a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető
Fórumának tagságát. A kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködés lehetőségeiről és
az elmúlt időszak kormányzati tapasztalatairól beszélve kiemelte a vidékfejlesztés
kulcsszerepét a magyarság szülőföldön maradásának és boldogulásának előmozdításában.
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Kárpátalja

kapcsolatban, hogy Gajdos István egy nappal korábban felszólalt az ukrán parlament előtt
tartott hatalompárti tüntetésen. A KMKSZ erkölcstelennek és a kárpátaljai magyarságra
nézve károsnak nevezte a hatalompárti parlamenti képviselő megnyilvánulásait, óvva intve
attól, hogy azokat a kárpátaljai magyarság véleményeként értelmezzék. Gajdos ugyanis
Viktor Janukovics ukrán elnököt a kárpátaljai magyarok nevében támogatásáról biztosító
beszédet mondott.
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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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