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2014. február 23. – MTI, Kárpátalja
Eltörölte az ukrán parlament vasárnap az államnyelvvel kapcsolatos, a kisebbségi nyelvek
használatára vonatkozó, 2012-ben elfogadott törvényt. A 2012. augusztus 10-én életbe
lépett törvény hivatalosan engedélyezte a kétnyelvűséget azokban a régiókban, ahol az
adott nemzeti kisebbség lélekszáma meghaladja a lakosság tíz százalékát. A magyar
nyelvet így Kárpátalján a nagyobb települések közül Beregszászon ismerték el hivatalosan
regionális nyelvnek.

EP-választás: az EMNP nem indul, és támogatja Tőkés Fidesz-listán indítását

Vezető hírek

A parlament eltörölte a kisebbségi nyelvek használatáról rendelkező törvényt

2014. február 23. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro, Szabadság,
Magyar Hírlap, Népszabadság
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nem akarja kockáztatni az erdélyi magyarság európai
parlamenti képviseletét, ezért a kialakult helyzetben nem indít saját jelöltlistát,
ugyanakkor felkéri a párt védnökét, Tőkés László EP-képviselőt, fogadja el a Fidesz
felkérését, és induljon a Fidesz-listán újabb brüsszeli mandátumért - jelentett be vasárnap
Toró T. Tibor, a párt elnöke. Kifejtette: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elutasította az EMNP azon kezdeményezését, hogy az erdélyi magyar politikai
szervezetek hozzanak létre választási koalíciót, és szombaton az RMDSZ nyilvánvalóvá
tette, különutasként indul.

Kelemen: alkotmánybírósági diktatúrával állunk szemben
2014. február 23. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Az alkotmánybíróság a hatályos alaptörvénybe ütközőnek minősítette a parlamenti
különbizottság által kidolgozott alkotmánymódosító tervezet 26 pontját, azokat a
magyarságnak fontos változtatásokat, amelyeket az RMDSZ javasolt. Oláh Gál Elvira a
témával kapcsolatosan előbb Puskás Bálinttal, az alkotmánybíróság magyar tagjával
beszélgetett. Puskás elmondta: az RMDSZ javaslatait a testület az egységes nemzetállam
elvére hivatkozva utasította el. Az alkotmánybíró szólt az ő megalázó helyzetéről is,
elmondta, hogy nem jó szemmel nézték őt a kollégái az öt órás „kemény vita” során.
Körülbelül március elején fog megjelenni az alkotmánybíróság döntésének megokolása,
akkor fog megjelenni az ő megfogalmazott különvéleménye is – magyarázta Puskás Bálint.
Az alkotmánybíró szerint már semmi esély nincs arra, hogy az RMDSZ elutasított
javaslatai belekerüljenek a jelenlegi alkotmánymódosítási törvénybe, illetve az újonnan
módosított alkotmányba.

Winkler és Sógor vezeti az RMDSZ EP-jelöltlistáját
2014. február 22. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro,
Szabadság
Az RMDSZ jelenlegi európai parlamenti képviselői, Winkler Gyula és Sógor Csaba
szerepelnek a befutónak számított első két helyen a szövetség jelöltlistáján az európai
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EP-választás – Tőkés üdvözölte az EMNP döntését
2014. február 23. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, transindex.ro
Tőkés László üdvözölte, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nem indít saját listát az
európai parlamenti (EP-) választáson. Az erdélyi EP-képviselő az MTI-nek vasárnap azt
mondta: még nem született végleges döntés, hogy ő maga a Fidesz-KDNP listán induljon-e
újabb mandátumért. Tőkés László úgy fogalmazott, hogy nagy valószínűséggel senki sem
jutna be az EP-be az erdélyi magyarság köréből, ha ő önállóan indulna, vagy ha az EMNP
saját listát indítana, sőt: szerinte ez a veszély így is fennáll. Hozzátette: a Fidesz-KDNPlistán való indulásának lehetősége többször felmerült, legutóbb ezt kedden Orbán Viktor
miniszterelnök is megerősítette. Közölte: további egyeztetések szükségesek egy ilyen
döntés meghozatalához.

Erdély

parlamenti választásokon – jelentette be szombaton Kolozsváron a szövetség állandó
tanácsának ülése után Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Az állandó tanács rangsorolta a
befutó helyekre pályázó hat jelöltet, a rangsorban Winkler Gyulát és Sógor Csabát Vincze
Loránt, Hegedüs Csilla és Antal Lóránt követi. Az eredetileg negyedik helyre sorolt
Eckstein-Kovács Péter azt kérte, hogy kerüljön a lista utolsó helyére.

Kovács Péter: összefogás körvonalazódik az EP-választásokra
2014. február 23. – maszol.ro
Az EMNP az egyetlen olyan döntést hozta, amely nem vezet a Néppárt újabb választási
kudarcához – kommentálta vasárnap Kovács Péter RMDSZ-főtitkár az EMNP-nek azt az
aznapi bejelentését, hogy nem indít saját jelöltlistát az európai parlamenti választásokon,
hanem védnöke, Tőkés László Fidesz-listán történő indulását támogatja. „El kellett telnie
több mint egy évnek a 2012-es választások óta, hogy Toró T. Tiborék felismerjék: messze
nincs akkora támogatottságuk, hogy tényezők legyenek a romániai magyar politikai
palettán” – jelentette ki a maszol.ro-nak az RMDSZ kampányfőnöke.

Bemutatják a kisebbségeket a román diákoknak
2014. február 21. – Krónika, MTI, Nyugati Jelen
A közoktatásban részt vevő diákok számára a nemzeti kisebbségek bemutatását célzó
programot indított a román oktatási minisztérium, aminek egyik célja, hogy a többségi
diákok jobban megismerjék a kisebbségek hagyományait és kultúráját. Február 21-én, az
anyanyelv nemzetközi világnapján elindított projektet az oktatási minisztérium
kezdeményezte, partnerintézményként az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala is részt vesz
benne. Laczikó Enikő államtitkár, a hivatal vezetője az MTI-nek pénteken elmondta: az
elképzelés szerint nemzeti kisebbségek anyanyelvén tanuló osztályok vehetik fel egymás
között vagy többségi osztályokkal a kapcsolatot, majd közösen kell kitalálniuk, konkrétan
milyen formában mutatják be egymásnak kölcsönösen saját kultúrájukat,
hagyományaikat.
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2014. február 21. – Krónika, szekelyhon.ro
A Krónika értesülései szerint az RMDSZ európai parlamenti jelöltlistája harmadik helyére
tart igényt a Magyar Polgári Párt (MPP) a két alakulat közötti megállapodás keretében.
Párton kívüli, erdélyi és székelyföldi közösségépítési tapasztalatokkal rendelkező, európai
parlamenti jelöltségre alkalmas személyt javasol az RMDSZ listájára az MPP. A Krónika
értesülései szerint ez az első pontja annak a politikai együttműködési megállapodástervezetnek, amelyet a polgári párt vezetői szerdán nyújtottak át a szövetségnek.

Erdély

Az EP-lista harmadik helyét kéri az MPP az RMDSZ-től

Mégsem teszik ki az MPP-ből Barót volt polgármesterét
2014. február 21. – maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék, Krónika
Az Magyar Polgári Párt háromszéki vezetősége túlbuzgó volt, amikor kizárta a pártból
Nagy István baróti elnökét és volt polgármesterét, jelentette ki a maszol.ro érdeklődésére
Bíró Zsolt. Az MPP elnöke sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján elmondta: visszavonták a
Nagy István párttagságból való kizárásáról és önkormányzati mandátumáról szóló megyei
elnökségi határozatot.

Bocskai Istvánra emlékeztek Nyárádszeredában
2014. február 21. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro
„Reálpolitikus volt a szó legnemesebb értelmében, korának zseniális diplomatája, s ami
pedig mindennél fontosabbnak bizonyult akkor is, hazáját és nemzetét féltően szerető
vezető” – mondta pénteken Bocskai Istvánról a váradi főkapitány Erdély fejedelmévé
választásának évfordulóján Kelemen Hunor. A szövetségi elnök az RMDSZ más vezető
politikusaival együtt a Nyárádszeredában szervezett emlékünnepségen vett részt. „Bocskai
István kultusza nem véletlenül él a mai napig a kollektív emlékezetben. Az évről évre
történő megemlékezések kiemelték őt a tankönyvek és a történelmi tudományos kutatások
lapjai közül és évszázadokkal alkotó élete után példaként világító, útmutató fényként lobog
a mai nemzedék előtt” – mondta ünnepi beszédében Kelemen.

Csegzi: provokált Antal Árpád, amikor azzal vádolta Marosvásárhelyt, hogy
kihátrálna a kulturális főváros projektjéből
2014. február 22. – transindex.ro, Erdély FM
Csegzi Sándor polgármesteri tanácsos szerint Antal Árpád így próbálta a tervet
kimozdítani a holtpontról, miután bizonytalanná vált, Marosvásárhely támogatja-e
Sepsiszentgyörgy elképzelését. “Antal Árpád kért egy választ tőlünk, miután elküldtük
szándékunkat, hogy támogatjuk Sepsiszentgyörgy kezdeményezését, akkor a tanács hoz
egy határozatot, ami ennek ellentmond és természetes, hogy ezt tisztázni kell. Küldött egy
levelet is, de mi erre nem reagáltunk” - fejtette ki.
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2014. február 22. – transindex.ro, Erdély Ma, Népújság, szekelyhon.ro
Hétfőn kezdi gyűjteni az aláírásokat a Maros megyei RMDSZ az europarlamenti
választásokhoz való indulásra. Brassai Zsombor megyei közlése hétfőtől 112 nap áll
rendelkezésre ahhoz, hogy felkészüljenek a május 25-i megmérettetésre. Hétfőn 18
kerületi szervezet, 38 polgármester, 45 alpolgármester és félezer önkormányzati
tisztségviselő segítségével kezdik el az aláírások összegyűjtését. Maros megyében
legkevesebb 40 ezer aláírással szeretnének hozzájárulni az ügy sikeréhez.

Erdély

Hétfőn kezdi gyűjteni az aláírásokat a Maros megyei RMDSZ az EPválasztásokra

Kelemen: nemhogy nem tárgyaltunk a kormányra lépésről, de még csak meg
sem kerestek
2014. február 22. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Senki sem kereste meg az RMDSZ-t, hogy a kormányra lépésről tárgyaljon velünk – cáfolta
szombaton, a SZÁT kolozsvári ülése után Kelemen Hunor azokat a híreszteléseket,
amelyek szerint a PSD tárgyalásokat kezdeményezett volna az RMDSZ-szel az USL
szövetség esetleges szakadását követő kormányátalakítás kapcsán. Nemhogy nem
tárgyaltunk kormányra lépésről, de még csak meg sem kerestek – jelentette ki a szövetségi
elnök, aki szerint ez így normális. Szerinte nincs amiért kormányalakításról beszélni,
hiszen nem bomlott fel a kormányon lévő szövetség.

Igen, tessék! konferencia Nagyváradon: Hajdúszoboszló a pozitív példa
2014. február 22. – transindex.ro, maszol.ro
Az Igen, tessék! mozgalom nagyváradi kibővítésének ötletét méltatta Bitay Levente,
Magyarország kolozsvári vezető konzulja és Szabó Ödön romániai parlamenti képviselő
pénteken, a civil szervezet nagyváradi konferenciáján. A kereskedelmi többnyelvűséget
bátorító mozgalom az Anyanyelvhasználat: igények és lehetőségek című konferenciával
ünnepelte az anyanyelv nemzetközi napját. Bitay Levente, Magyarország kolozsvári vezető
konzulja kiemelte: fontos, hogy a közösség a templomon és az oktatáson kívül a
mindennapokban is használhassa anyanyelvét. „Tudatosítani kell minden vállalkozóban:
ha biztosítja a betérők anyanyelvét, azáltal ő is több lesz” – mutatott rá Bitay.

Toró: kinyújtott kezünket rendre elütötték
2014. február 22. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Mindenképpen a Tőkés László európai képviselő-jelölését támogatja az Erdélyi Magyar
Néppárt, már csak a támogatás mikéntjéről kell dönteni – nyilatkozta a Kossuth Rádió
munkatársának Toró T. Tibor, a párt vezetője. Arra a kérdésre, milyen alternatívái vannak
a Néppártnak az európai választások előtt, Toró azt válaszolta, hogy indít-e vagy nem indít
saját jelöltlistát az EP választásokra. Toró T. Tibor szerint az egységes magyar lista
megvalósítására a többi párttal egyre kevesebb az esély, mert „kinyújtott kezüket” a másik
két párt többször is „elütötte.”
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2014. február 23. – Erdély Ma, szekelyhon.ro
Olyan árnyékjelentést készít az RMDSZ a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai
Chartájának alkalmazásáról, amely valósan tükrözi a nyelvi jogok gyakorlati alkalmazását,
ezáltal az Európa Tanács is megismeri a romániai kétnyelvűség reális problémáit –
jelentette be Markó Attila Budapesten. A sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselő az
„Anyanyelvhasználat külhonban – a jogi lehetőségektől a megvalósításig” című
konferencián vett részt a magyar fővárosban. A képviselő elmondta, hogy az RMDSZ
átfogó és minden területre kiterjedő elemzést végzett a nyelvi jogaink érvényesüléséről: az
oktatásban, közigazgatásban, igazságszolgáltatásban, médiában, valamint a kulturális élet,
gazdasági és szociális élet és külkapcsolatok területén is. „Az elemzés nyomán
megbizonyosodtunk, hogy Romániában a legtöbb nyelvi jog csak papíron létezik.

Erdély

Markó Attila: Romániában a legtöbb nyelvi jog csak papíron létezik

Winkler Gyula bemutatta tevékenységi beszámolóját
2014. február 23. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Az erdélyi magyarság európai parlamenti képviseletének biztosítása a legfontosabb
politikai célkitűzése az idei évben az RMDSZ-nek, fogalmazott vasárnap Winkler Gyula
dévai sajtótájékoztatóján, ahol bemutatta a most végződő brüsszeli mandátum
tevékenységi beszámolóját.

Magas választási részvétel várható
2014. február 23. – Krónika
Az erdélyi magyarok túlnyomó többsége támogatja Magyarország állampolgársági
politikáját, a könnyített honosítás lehetőségével élő erdélyiek közt viszonylag magas
részvétel várható az áprilisi országgyűlési választásokon – hangzott el a Kolozsváron
harmadik alkalommal megszervezett Erdélyi Politikatudományi Konferencián. Kiss
Tamás, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa előadásában kifejtette:
az erdélyi magyarok egyharmada már igényelte a magyar állampolgárságot, negyedük már
meg is kapta, további egyharmaduk pedig ezután fogja kérni.

Temes megyei körúton Sógor Csaba EP-képviselő
2014. február 23. – Nyugati Jelen
A végvári református gyülekezet vendége volt február 23-án, vasárnap Sógor Csaba, az
RMDSZ Európa Parlamenti képviselője, aki igét hirdetett a helyi református templomban,
majd közönségtalálkozón vett részt a Zöld Mihály közösségi házban. Az RMDSZ EPképviselőjét Halász Ferenc Temes megyei RMDSZ-elnök és Molnár Zsolt parlamenti
képviselő is elkísérte Végvárra.
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Ki követheti Ficót?
2014. február 21. – bumm.sk
Robert Fico kormányfőt a Pravda napilap weblapjának olvasói kérdezhették. Kitért a
kisebbségi kérdésekre, és a magyar-szlovák viszonyra is. A kettős állampolgárság
kérdésével kapcsolatban úgy nyilatkozott: a legjobb az lenne, ha Magyarország és
Szlovákia egyszerre eltörölné a jelenleg hatályos vonatkozó törvényeit, és a kettős
állampolgárság kérdését standard módon, kétoldalú szerződéssel intéznék el. A kisebbségi
kormánybiztosi poszt kapcsán elmondta: rövid időn belül betöltik a posztot, és ismét az
ellenzéknek, valamint a kisebbségeknek kínálják fel azt.

Erdély

2014. február 24. – Szabadság, MTI
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) részvételre buzdítja híveit a magyarországi
országgyűlési választásokon és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által március tizedikére
meghirdetett Székely Szabadság Napján – közölte Zakariás Zoltán, az EMNP országos
választmányának elnöke. Az ülés zárónyilatkozata rámutat: április hatodikán egy évszázad
óta először van alkalmuk a Magyarország határain kívülre szakadt magyar közösségeknek
cselekvően hozzájárulniuk a nemzetpolitika alakításához, ezért az EMNP minden
eszközével segíti, hogy az erdélyi magyar állampolgárok minél nagyobb számban
regisztráljanak és szavazzanak az országgyűlési választásokon.

Felvidék

A néppárt részvételre buzdít a magyarországi választásokon és a Székely
Szabadság Napján

Melyik elnökjelölt támogatja a vasúti többnyelvűséget?
2014. február 21. – bumm.sk
Újabb, a kisebbségek számára érdekes kérdést tett fel a Sme napilap az elnökjelölteknek.
Arra voltak kíváncsiak, támogatják-e a jelöltek a vasúti többnyelvűséget. Robert Fico nem
választolt a kérdésre, a többi jelölt közül egyedül Ján Čarnogurský nem támogatja a
kétnyelvűséget. „A jelenlegi állapotot részesítem előnyben” – mondta hozzátéve, a
vasútállomásokat pontosabban kell meghatározni az utazók számára.

Anyanyelvhasználat lehetőségei Szlovákiában - kétnapos konferencia
Komáromban
2014. február 23. – Felvidék Ma
Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából a révkomáromi Anyanyelvünkért Polgári
Társulás a székesfehérvári Vörösmarty Társasággal közös, a Nemzeti Együttműködési Alap
által támogatott Nyelv, ami összeköt elnevezésű projekt részeként kétnapos konferenciát
szervez február 27–28-án Komáromban, melynek témája az anyanyelvhasználat
lehetőségei Szlovákiában az egyes nyelvhasználati színtereken.
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2014. február 23. – hirek.sk
Váljon lehetővé a nemzeti kisebbségek hivatali nyelvhasználata azokon a településeken is,
ahol az érintett kisebbség képviselői a népesség legkevesebb tíz százalékát képezik –
javasolja az Etnikai és Kulturális Kutatóközpont. A CVEK a nemzeti kisebbségek nyelvi
jogai terén támogatja a vasútállomások kétnyelvű megjelölését. Továbbá hangsúlyozza a
városok és falvak hagyományos elnevezésének fontosságát is. A kutatóközpont szerint az
illetékes hivatalok már hosszú ideje elutasítják a hagyományos helyiségnevek, főleg a
magyar megnevezések használatát.

Felvidék

Bővítené a kisebbségek nyelvhasználati jogait a CVEK

Gubík László a Via Nova ICS újraválasztott elnöke
2014. február 23. – Felvidék Ma
Rimaszombatban tartotta a Via Nova ICS tisztújító kongresszusát, melyet többek közt
megtisztelt jelenlétével Bauer Edit EP-képviselő és Berényi József MKP-elnök is. A régi-új
elnök Gubík László lett.

Bárdos Csehországot tartja Szlovákia legközelebbi partnerének
2014. február 23. – bumm.sk, hirek.sk
Szlovákia számára Csehország a legközelebbi partner – mondta Bárdos Gyula, a Magyar
Közösség Pártja államfőjelöltje a SITA hírügynökségnek. Bárdos szerint azért is
Csehország a legközelebbi partner, mert „évtizedeken át közösen, egy államalakulatban
éltünk”. Amennyiben az MKP jelöltje győzne az elnökválasztáson, elmondása szerint aktív
államfő szeretne lenni, mivel a tisztséget nemcsak reprezentatív jellegűnek tartja.

Median: csaknem megduplázódott Kiska támogatottsága

Újvidék: Bemutatkoztak a Demokrata Párt magyar képviselőjelöltjei
2014. február 21. – Vajdaság Ma
A gazdaság fellendítésének, az európai integráció folytatásának, továbbá a Vajdaságot, a
kisebbségeket meg a nőket érintő problémák megoldásának fontosságát hangsúlyozták ma
a Demokrata Pártnak (DS) a március 16-ai előrehozott parlamenti választáson induló két
magyar ajkú jelöltje, Širková Anikó és Dragin Miricki Zita kampánynyitó
sajtótájékoztatóján.

Vajdaság

2014. február 23. – hirek.sk
A Median közvélemény-kutató ügynökség felmérése szerint az egy hónappal ezelőtti
eredményekhez képest csaknem megduplázódott, 32,6 százalékra emelkedett Andrej Kiska
független államfőjelölt támogatottsága. A Népi Platform pártjai által támogatott Pavol
Hrušovský 3,4 százalékot, Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártja jelöltje 3,3 százalékot
érne el.
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2014. február 21. – Vajdaság Ma
Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén címmel kétnapos nemzetközi
néprajzi konferencia vette kezdetét Kishegyesen. A helyi közösség tetőterének
konferenciatermében a szervezők nevében dr. Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság
elnöke, néprajzkutató üdvözölte a megjelenteket.

Módszertani csomagokat kaptak az adai osztálytanítók

Vajdaság

Kétnapos nemzetközi néprajzi konferencia kezdődött Kishegyesen

2014. február 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Összesen huszonhárom módszertani csomagot vehettek át az adai Cseh Károly Általános
Iskola osztálytanítói Várkonyi Zsolttól, a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási
Hivatalának elnökétől. A csomagok egyenként három könyvet és két cédémellékletet
tartalmaznak, amelyek között van egy a zenei és egy a művészeti képzésre (költészetre,
bábszínházra és a képzőművészetre) vonatkozó kiadvány, valamint egy a differenciált
oktatásban módszertani segítséget nyújtó segédanyag is.

Bácsiak eskütétele Belgrádban
2014. február 21. – Magyar Szó
Különbusszal érkezett a belgrádi magyar nagykövetségre az a 31 bácsi honosított, aki
csütörtökön Ritecz Miklós főkonzul előtt tette le az állampolgársági esküt. Kérelmüket egy
tavaly kora nyári kihelyezett fogadónapon, lakhelyükön adták át a nagykövetség konzuli
osztálya munkatársainak. Kíséretükben volt magyartanáruk, Dékány Adrienn is, az esküt
tevők jó része ugyanis rendszeresen, heti két alkalommal látogatja a Bácson, illetve
Vajszkán tartott magyar tanfolyamot. A hat és fél ezres városban mindössze 399-en vallják
magukat magyarnak.

Pásztor Bálint gombosi látogatáson
2014. február 21. – Magyar Szó
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője, a március 16-i
köztársasági választásokon a párt listavezetője csütörtökön délután Csikós László és
Bunford Tivadar kíséretében, Pelt Ilona tartományi képviselő, a VMSZ nyugat-bácskai
körzeti szervezetének vezetője kalauzolásával tett látogatást Gomboson. Találkozott a helyi
civil szervezeteik képviselőivel, ft. Verebélyi Árpáddal a helyi problémákról, ügyekről és
tervekről beszélgetett. Meglátogatott egy méhészettel foglalkozó családot, a Cseperka
famíliával is tervekről és lehetőségekről tárgyalt. A tűzoltóotthonban a civil szervezetek, a
pályázati lehetőségek és a helyi önkormányzattal való kapcsolat került szóba.

Fontos a vajdasági média, fontos a fiatalok megmozgatása!
2014. február 23. – Pannon RTV
Szerbiára gyökeres változások várnak az elkövetkező időszakban. Az Európai Unióval
megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások és több pályázati lehetőség nyílik majd meg az
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Vajdaság

ország előtt. A médiának fontos szerepe lesz abban, hogy időben információhoz jussanak a
vajdasági magyarok és kihasználják az EU-s forrásokat. Részben a vajdasági magyar
újságírók felelőssége, hogy az emberek minél többet megtudjanak az uniós pályázatokról.
Madarász Áron a Mozaik TV újságírójaként készít riportokat a Pannon RTV-nek is.
Szociológusként több kutatás résztvevője volt. Külföldi képzésein közvetlenül ismerkedett
meg az Európai Unió intézményrendszerével. Ezt hasznosítja majd úgy is, mint a VMSZ
képviselőjelöltje. A lista 175. helyén szerepel. „

A magyar nyelvű oktatásért

Janukovicsból és az ultranacionalistákból sem kér a KMKSZ
2014. február 22. – MTI, hirado.hu, Kossuth Rádió, Kárpátalja
Péntek délután Ungváron a tüntetők Kijevtől független kárpátaljai adózást és
számvevőszéket követeltek. Gyorsan változik a helyzet. Kérdés, ki lehet majd az ottani
magyarság tárgyalópartnere, hiszen az egyértelmű, hogy a KMKSZ, ahogy Janukovicsból
nem kért, úgy a lembergi szélsőséges nacionalistákból sem. A Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség a demokratikus értékek mellett elkötelezett párt - hangzott el a
Határok nélkül című műsorban.

Kárpátalja

2014. február 23. – Pannon RTV
Oromon arra törekszenek, hogy megmaradjon a magyar nyelvű oktatás. Az iskolában arra
készítik fel a diákokat, hogy az ott szerzett tudást aztán itthon kamatoztassák valamelyik
vajdasági középiskolában majd az egyetemen is. A képzett munkaerő elengedhetetlen
ahhoz, hogy a munkaerőpiacon a vajdasági magyarság felvegye a versenyt a többségi
nemzet tagjaival. Nógrádi Anikó Oromon osztálytanító, most éppen negyedikesei vannak.
Mint falusi pedagógus, legfontosabb feladatának a diákok tehermentesítését és a magyar
iskolai tagozatok megőrzését tartja. Ezért is vállalta, hogy VMSZ köztársasági parlamenti
képviselőjelöltje legyen.

Leváltották Janukovicsot
2014. február 22. – MTI, Kárpátalja
Az ukrán parlament szombati döntése szerint Viktor Janukovics nem képes ellátni
feladatait, ezért elmozdította tisztségéből az államfőt, egyben előrehozott választást írt ki
május 25-re.

Turcsinov látja el az államfői feladatokat
2014. február 23. – MTI, Kárpátalja
Az ukrán parlament Olekszandr Turcsinov házelnököt bízta meg az államfői feladatok
ellátásával az új államfő hivatalba lépéséig. Turcsinov vasárnap utasította az ukrán
törvényhozás képviselőcsoportjainak vezetőit, hogy keddig állapodjanak meg az új
parlamenti többségről és az új kormány összetételéről.
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2014. február 23. – MTI, Kárpátalja
Jelentős jogvesztést jelent az ukrajnai kisebbségek számára, hogy az ukrán parlament
vasárnap eltörölte a nyelvtörvényt - közölte az MTI megkeresésére Tóth Mihály, az Ukrán
Nemzeti Tudományos Akadémia Koreckij Állam- és Jogtudományi Intézetének
tudományos főmunkatársa. A törvény eltörlése Beregszászt és környékét, ahol a magyar
nyelv már regionális nyelvi státust élvezett - csak a személyre szóló jogok (személyi
igazolvány, iskolai bizonyítvány, bírósági nyelvhasználat) tekintetében érintik érzékenyen.
Ugyanakkor a nem többségi területeken, ahol a kisebbségi nyelvet beszélők száma 10 és 50
százalék közötti, gyakorlatilag teljes a jogfosztás, mivel a jelenleg hatályos egyéb törvények
50 százalék fölött teszik lehetővé az anyanyelv használatát.

Kárpátalja

Szakértő az ukrajnai nyelvtörvény eltörlésének gyakorlati következményeiről

A KDNP aggódik az ukrán nyelvtörvény eltörlése miatt
2014. február 23. – MTI, hirado.hu
A Kereszténydemokrata Néppárt szerint nem vezet Európa felé, hogy az ukrán parlament
hatályon kívül helyezte a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó nyelvtörvényt. A párt
aggodalmának adott hangot az ukrán parlament döntése miatt.

Ne szűkítsék az ukrajnai magyarok jogait, üzenik Kárpátaljáról

Tiltakozó levelek a miniszterelnökhöz és a miniszterekhez
2014. február 22. – RTV Slovenija Hidak
Az elmúlt napokban több ízben is újra bebizonyosodott, hogy az állami hivatalokban, a
közigazgatásban, nem tartják be az alkotmányt és a kétnyelvűségről szóló törvényeket. A
nemzetiségi parlamenti képviselő csoport ez ügyben a miniszterelnök asszonyhoz és az
illetékes miniszterekhez fordult tiltakozó levéllel. A Hidak munkatársa Göncz László
képviselőt kérdezte az esetről.

Muravidék

2014. február 23. – MTI, hvg.hu
Határozottan elutasította a kisebbségi nyelvtörvény eltörlését, továbbá Orbán Viktor
miniszterelnök és Martonyi János külügyminiszter közbenjárását kérte az ukrajnai magyar
kisebbség jogainak védelme érdekében Gajdos István.
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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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