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2014. február 24. – MTI, hirado.hu
Ukrajnában befogadó jellegű konszolidációs folyamatra van szükség, amelynek során
tiszteletben tartják a demokratikus értékeket, és biztosítják a nemzeti, etnikai és nyelvi
kisebbségek jogait - mondta Martonyi János külügyminiszter. A visegrádi országok,
valamint Bulgária, Románia és Görögország külügyminisztereinek budapesti találkozója
után tartott sajtótájékoztatón Martonyi kiemelte: Ukrajnában a regionális nyelvek
használatáról szóló törvényt vasárnap hatályon kívül helyezték, ami nem jó hír. De olyan
hírek is érkeztek, amelyek szerint új, remélhetően a korábbinál jobb törvényt fogadnak el,
és ezt hétfő délelőtt a budapesti ukrán nagykövet is megerősítette - tette hozzá.

Vezető hírek

Martonyi: tiszteletben kell tartani a kisebbségek jogait

Biró Zsolt szerint jó eséllyel megegyeznek az EP-lista harmadik helyéről az
RMDSZ-szel
2014. február 24. – transindex.ro
Folytatja ezen a héten a tárgyalásokat az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt. A polgáriak
számára a tárgyalások egyik tétje az RMDSZ EP-listája harmadik helyének a megszerzése,
amelyre egy erdélyi közéleti civil személyt javasolnának. Az EP-lista RMDSZ-es jelöltjeiről
és a rangsorról a hétvégi Szövetségi Állandó Tanács ülésen döntöttek a szövetség
illetékesei. Biró elmondta, optimizmussal töltik el azok a nyilatkozatok, amelyek a SZÁTülést követően hangzottak el, mert ezek alapján úgy véli, jó eséllyel megnyitható ez a lista
az MPP által nevesített személy számára.

Szerbia és Horvátország nem vonja vissza a népirtás kölcsönös vádját
2014. február 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
Nem vonja vissza a hágai Nemzetközi Törvényszéken az egymással szembeni népirtási
vádakat Szerbia és Horvátország, de amíg a bíróság a múlttal foglalkozik, addig a két
ország inkább a jövőre koncentrál - jelentette be Aleksandar Vucic szerb és Vesna Pusic
horvát miniszterelnök-helyettes hétfői belgrádi közös sajtótájékoztatóján. Pusic
megismételte Zágráb korábbi álláspontját, miszerint nem teljesültek a vádak
visszavonásához szükséges feltételek, elsősorban a délszláv háborúk idején eltűnt
személyek felkutatására vonatkozó horvát kérések.

Kárpátalját nem érdekli a kijevi forradalom
2014. február 24. – index - NT
Kárpátalján volt a legbékésebb a rendszerváltás Makuk János, a Máltai Szeretszolgálat
beregszászi vezetője szerint azért, mert itt nagyon sok nemzetiség él „A helyi vezetőség sem
akarta egymásnak uszítani az embereket. Itt a Szvoboda sem villogott azzal, hogy menjetek
neki a ruszinoknak vagy magyaroknak.” Darcsi Karola a beregszászi magyar főiskola
szociológia - politológia tanára szerint a kárpátaljai magyarok kifejezték szolidaritásukat a
tüntetőkkel, de ennél többet nem tettek. Ez alól csak Gajdos István (UMDSZ)
kormánypárti felszólalása volt kivétel, ráadásul szavai szerint az egész kárpátaljai
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2014. február 24. – maszol.ro, MTI
Mesterházy Attila, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöke a román külügyminiszterrel
tárgyalt hétfőn, Titus Corlățeant a szocialista párt elnöke az áprilisi választások
előkészületeiről és a kampány kiemelt témáiról tájékoztatta. Az MSZP közölte: a párt Jókai
utcai székházában tartott találkozón Mesterházy Attila és Titus Corlatean a két ország és a
két testvérpárt kapcsolatáról tárgyalt, külön hangsúlyt helyezve az aktuális, a két nemzetet
érintő közös ügyekre.

Ecksteint bántja a rangsorolás
2014. február 24. – Krónika
Eckstein-Kovács Péter azért utasította vissza az RMDSZ EP-listájának negyedik helyét,
mert úgy véli: ismertsége, népszerűsége okán jobb pozíciót érdemelne. A volt szenátor a
Krónikának adott interjúban elmondta: bántja, hogy a Szövetségi Állandó Tanács
tagjainak Kelemen Hunor elnök előre megszabta a kialakítandó sorrendet.

Ponta meghívná a kormányba az RMDSZ-t
2014. február 24. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika,
szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Victor Ponta miniszterelnök meghívná a kormányba az RMDSZ-t, amennyiben a hetek óta
tartó koalíciós válság nyomán a PNL kilépne a kabinetből - derült ki a politikus egy
vasárnap esti nyilatkozatából. Ponta az Antena 3 hírtelevízió műsorában elmondta: a PSD
körül kialakított Szociáldemokrata Szövetség (USD) a liberálisok távozása esetén is
rendelkezne egy törékeny többséggel a parlamentben, de számára nem jelentene gondot,
hogy az esetleges kritikákat vállalva meghívja az RMDSZ-t is a kormányba.

Vezető hírek

Mesterházy a választások előkészületeiről egyeztetett Titus Corlățeannal

Erdély Magyarország

magyarság nevében szólt, amit sokan rossz néven vettek. A másik ok szerinte az, hogy '90ben részt vettek az eseményekben, akkor volt ígéret, hogy Kárpátalja autonómiát kap
majd. A helyi népszavazás ugyan megtörtént, de az Alkotmányba nem került bele végül. A
magyarok távolmaradásának az is oka, hogy szélsőséges, nacionalista csoportok is részt
vesznek a tüntetéseken. A legtöbben nehezen tudják elképzelni, hogy együttműködjenek
egy olyan párttal, ami folyamatos magyarellenes kirohanásaival, illetve a hozzájuk köthető
Petőfi-szobor rongálással gondolja megfogalmazni ukrán öntudatát.

225 ezer aláírást gyűjtene össze az EP-listájára az RMDSZ
2014. február 24. – transindex.ro, maszol.ro
Hétfőn indul az aláírásgyűjtés az RMDSZ EP-választási listájára, a szövetség 225 ezer
aláírás összegyűjtését tűzte ki célként, noha az EP-választási törvény szerint 200 ezer
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És mégsem győztünk

Erdély

aláírás szükséges ahhoz, hogy egy politikai szervet rajthoz állhasson május 25-i
választáson. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a Transindexnek elmondta, a különböző
megyékben és térségekben a magyar lakosság arányának függvényében osztották le a
begyűjtendő aláírás-mennyiséget.

2014. február 25. – Háromszék
A hétvégén bejelentették az erdélyi magyar pártok, hogy miképpen is képzelik az EP
választásokon való indulást. Most sem sikerült az összmagyar összefogást megvalósítani,
azonban Tőkés László Fidesz listán való indulása esetén nem áll fenn annak veszélye, hogy
az erdélyi magyarság képviselet nélkül marad Brüsszelben. Az RMDSZ a kezdetektől
elzárkózott a koalíciós indulástól, az MPP-t magához csábította az EMNP-t sarokba
szorította. A döntés nyomán ki lehet jelenteni, hogy így legalább nem lesz magyar-magyar
verseny az EP választásokon, azonban ezáltal megszűnt a választás szabadsága is.

Lenullázta magát az RMDSZ ellenzéke?
2014. február 25. – Szabadság
Az a tény, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nem vállalja a megmérettetést a
májusi európai parlamenti választásokon, és Tőkés László esetleg Fidesz-listán pályázik
újabb mandátumra, az RMDSZ ellenzékének lenullázását jelenti, a szövetség
monopolhelyzetét erősíti. Az a politikai alakulat, amely nem indul a választáson,
megszűnik politikai alternatívának lenni – véli Kiss Tamás szociológus.

Székely Szabadság Napja: megtámadta az SZNT Florea határozatát
2014. február 24. – transindex.ro, MTI, szekelyhon.ro
Megtámadta az SZNT a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal határozatát, amely
betiltotta a Székely Szabadság Napára tervezett felvonulást - tájékoztatta Kincses Előd, a
szervezet ügyvédje az Erdély FM-t. Kincses elmondta, múlt héten panaszt nyújtottak be a
Maros Megyei Törvényszékhez, amelyben kérik a hivatal határozatának megsemmisítését.
Ennek tárgyalását csütörtökre tűzte ki a törvényszék. Az SZNT emellett a prefektúrára is
benyújtott egy közigazgatási panaszt a polgármesteri hivatal határozata miatt, amelyet ha
elfogad a prefektus, akkor azonnali hatállyal felfüggesztik a hivatal határozatát.

Összeférhetetlenséget állapítottak
alpolgármester esetében

meg

Antal

Attila

csíkszeredai

2014. február 24. – transindex.ro, Marosvásárhelyi Rádió, Erdély Ma
Összeférhetetlenséget állapított meg az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) Antal
Attila csíkszeredai alpolgármester esetében, aki több évig tisztsége mellett egy cég
ügyvezetőjeként is tevékenykedett - tudósít a Marosvásárhelyi Rádió. Antal még nem
kapta meg a hivatalos értesítést, és azt sem döntötte el, hogy benyújt-e fellebbezést a
döntéssel szemben.
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2014. február 24. - Andreea Udrea - Evenimentul zilei, EuroCom
Már szinte történelemnek tűnik a PNL kormányzati jelenléte. A liberálisok a pénteki
ülésükön döntöttek a kivonulási stratégiájukról és minden nyilatkozatuk azt mutatja, már
hozzászoktak a kormányzatból kivonulás gondolatához. Már csak napok kérdésének tűnik
egy USD-s kormány felállása. Csakhogy, bár folyamatos átcsábítási politikát folytattak, a
szociáldemokratáknak a Parlamentben továbbra is törékeny többségük van. Az RMDSZ
számára, a többi párttal szemben, az európai parlamenti választás nem egyszerűen csak
egy edzés és teszt az elnökválasztásra. A Szövetségnek ezúttal komoly gondot fog jelenteni
az Európai Parlamentbe bejutás, tekintettel arra, hogy Tőkés úgy döntött, nem az RMDSZ
színeiben indul. 2009-ben Tőkéssel együtt érték el a szavazatok 8,92%-át, ráadásul a
2012-es parlamenti választásokon éppen hogy bejutottak a román parlamentbe.

Erdély

Támogatna-e az RMDSZ egy PSD-s kormányt? Mi a magyar választók
véleménye?

Ponta rosszalja az ukrajnai nyelvtörvény eltörlését
2014. február 24. – transindex.ro
Bukarest új, európai rendelkezést vár Ukrajnától a kisebbségek védelmében a vasárnap
eltörölt nyelvtörvény helyett - derült ki Victor Ponta kormányfő hétfői nyilatkozatából. A
miniszterelnök kihangsúlyozta: kormánya a többi uniós ország álláspontjához csatlakozva
üdvözli az ukrajnai vérontás megfékezését, támogatja Ukrajna demokratikus fejlődését és
európai közeledését. Ugyanakkor kifejezte reményét, hogy az eltörölt nyelvtörvény helyét
minél hamarabb egy európai rendelkezés váltja fel, a román nyelvre és az ukrajnai román
kisebbségi jogokra vonatkozóan.

32 európai parlamenti képviselői helye lesz Romániának
2014. február 24. – Erdély Ma, MTI, Marosvásárhelyi Rádió
32 európai parlamenti képviselői helye lesz Romániának az Európai Parlamentben. A
romániai magyarság az ország lakosságának hat és fél százalékát teszi ki. A 2012-es
parlamenti voksoláson az RMDSZ a képviselőházi voksok 5,13 százalékát, az EMNP a
szavazatok 0,64 százalékát szerezte meg. A választási küszöb öt százalék volt. Winkler
Gyula és Sógor Csaba szerepelnek a befutónak számító első két helyen az RMDSZ európai
parlamenti jelöltlistáján – jelentette be Kolozsváron a szövetség állandó tanácsának ülése
után Kelemen Hunor.

Iratkozás az előkészítő osztályba
2014. február 24. – Nyugati Jelen
Hétfőn elkezdődött az előkészítő osztályokba való iratkozás. Hunyad megyében 159
osztályba várják a kisdiákokat. A felmérések szerint ugyanis körülbelül 3900 gyermek
kezdené idén az iskolát. A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban pillanatnyilag 34
előkészítősre számítanak. – „6 kisdiák lenne Csernakeresztúron, 12 a Szent Ferenc
Alapítvány óvodájából és 16 a téglásbeli óvodából. Ez azt jelenti, hogy itt, a magyar
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Erdély

iskolaközpontban 28-as létszámmal indulna az előkészítő. De bízunk benne, hogy az
iratkozási időszakok végéig lesz még 4-5 jelentkező, akikkel már párhuzamos osztályt is
igényelhetnénk” – közölte a tanintézmény titkárnője. Az első iratkozási időszak amúgy
március 14-ig tart. De március 24. és április 4. között lesz még egy pótlási lehetőség.

Újjalmutogatós kultúra
2014. február 24. – Erdély Ma, Erdély Tv
Kihátrál Marosvásárhely a Székelyföld Európa Kulturális Fővárosa projektből, így
gondolják a háromszéki elöljárók. Eközben Marosvásárhelyen arról vitáznak, hogy ki miatt
bukhat a megállapodás. Időt veszítenek azzal, hogy Marosvásárhely válaszára várnak
állítja Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. Eközben Marosvásárhely
polgármestere azt állítja, tanácsadóján keresztül szerdán is tárgyaltak Kovászna megyei
partnereikkel a kulturális főváros projektről, amit támogatnak. „Én továbbra is azt hiszem,
hogy egy ilyen programnak csak 2021-ben és a 3 megye összefogásával van életképessége”
– vélekedett Csegzi Sándor polgármesteri tanácsadó, Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal. Alpolgármester az RMDSZ-re hárítaná a felelősséget, amiért még nem írták alá a
megállapodást Sepsiszentgyörggyel.

Nem nyújtottak be óvást az RMDSZ jelöltlistájával kapcsolatban
2014. február 24. – maszol.ro, transindex.ro
A Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) szombati rangsoroló ülését követő 48 óra – a
hivatalos határidő – lejártával senki nem nyújtott be óvást az RMDSZ európai parlamenti
jelöltlistájával kapcsolatban – jelentette be Kolozsváron Kovács Péter főtitkár, a Szövetségi
Választási Bizottság (SZVB) tagja. A SZVB tagjaként, Kovács Péter hangsúlyozta, a jelenleg
32 személyből álló lista a törvény adta keretek szerint újabb tíz névvel bővül ki. A végső
döntést az RMDSZ európai parlamenti jelöltlistájáról a március elsején, Marosvásárhelyen
ülésező SZKT hozza meg.

Sógor Csaba: emberközpontú Európára van szükségünk
2014. február 24. – maszol.ro, Nyugat Jelen
Európai parlamenti munkájáról és a májusi választások jelentőségéről beszélt Sógor Csaba
Temes és Arad megyei látogatása során február 22–23-án. Az RMDSZ-es EP-képviselő
Molnár Zsolt parlamenti képviselő meghívására érkezett a Bánságba, ahol kétnapos
munkakörúton vett részt. Az RMDSZ európai parlamenti képviselője kiemelte: azért kell
ott lennünk Brüsszelben, hogy befolyásolni tudjuk az ottani döntéseket, hogy
emberközpontú Európát teremtsünk, ahol mindenkinek joga van anyanyelvét használni
vagy kisebbségi létben is biztonságban élni.
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2014. február 24. – Krónika, szekelyhon.ro
Olajos folyadékkal öntötték le vasárnap éjszaka Fogarasy Mihály mellszobrát és a Jakab
Antal-emléktáblát Gyergyószentmiklóson. A római katolikus püspökök emlékhelyének
meggyalázása miatt az önkormányzat ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a helyi
rendőrségen. Az eset alig egy héttel azután történt, hogy Kossuth Lajos és Fejér Dávid
köztéri szobrait is leöntötték ismeretlen szoborgyalázók.

Erdély

Újabb emlékhelygyalázások Gyergyószentmiklóson

Kijátsszák az iskolát választó szülők a körzetesítést

Felmérés: bejutna a parlamentbe az MKP
2014. február 24. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Öt százalékos támogatottsággal a Magyar Közösség Pártja is bejutott volna a parlamentbe,
ha február közepén tartják a parlamenti választásokat – derült ki a Polis felméréséből. A
Most-Hídra a megkérdezettek 6,9 százaléka szavazott volna.

A Polis szerint is emelkedett Kiska támogatottsága
2014. február 24. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A Median felméréséhez hasonlóan a Polis közvélemény-kutatása szerint is emelkedett
Andrej Kiska független államfőjelölt támogatottsága. A megkérdezettek 38,8 százaléka
voksolna Robert Fico kormányfőre, a Smer jelöltjére, Kiskát a szavazók 23 százaléka
támogatja. Bárdos Gyulára, a Magyar Közösség Pártja jelöltjére 4,3 százalék adná voksát.

Felvidék

2014. február 24. – Krónika
Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a körzetesítés, állítják az illetékesek, akik
szerint a lakhely szerinti beiskolázás csak a tanintézetek gondjait növeli. Bár az évekkel
ezelőtt bevezetett intézkedés célja az lett volna, hogy megmentse a lakótelepi iskolákat a
kiürüléstől, a szülők ideiglenes lakcím beszerzésével próbálják bejuttatni a belvárosi elit
tanintézetekbe csemetéiket.

A gimnáziumi első osztályok sorsáról is döntött Kassa megye közgyűlése
2014. február 24. – hirek.sk
A Kassa Megyei Önkormányzat döntése értelmében a rozsnyói Pavol Jozef Šafárik
Gimnázium az új tanévben megnyithatja magyar tannyelvű első osztályát, a kassai Márai
Sándor Alapiskolában és Gimnáziumban pedig két első osztály nyílhat. Rozsnyón
tizennyolc szülő igazolta aláírásával, hogy a magyar tanítási nyelvű gimnáziumi osztályba
íratja gyermekét, a kassai Máraiban pedig negyvennégyen folytatnák tanulmányaikat.
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2014. február 24. – Felvidék Ma
A Via Nova ICS február 22-én Rimaszombatban tartotta tisztújító országos kongresszusát,
melyen politikai nyilatkozatot fogadtak el. Ebben többek közt örvendetesnek nevezik, hogy
első alkalommal magyar nemzetiségű jelölt is megméretteti magát a szlovákiai
köztársaságielnök-választáson.

A munka mindig megtalált – interjú Bauer Edittel

Felvidék

A Via Nova ICS politikai nyilatkozatot fogadott el

NDNV: Az SNS, az SRS, az URS és az Új Párt nem adott választ Vajdasággal
kapcsolatban
2014. február 24. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Újságírók Független Egyesülete (NDNV) közleményben értesítette a
nyilvánosságot, hogy a Szerb Haladó Párt (SNS), a Szerb Radikális Párt (SRS), a Szerbiai
Egyesült Régiók (URS) és az Új Párt (Nova stranka) nem adtak választ a Vajdaság
alkotmányos és jogi helyzetével kapcsolatban feltett kérdésekre, amelyeket az NDNV
továbbított 11 párt címére egy felmérés keretében. „A haladók megtagadták a válaszadást
ezekre a kérdésekre arra a megjegyzéssel, hogy Vajdaság helyzete számukra nem prioritás
a kampány során, a radikálisok pedig lényegtelennek érezték a válaszaikat, hiszen az
üggyel kapcsolatos véleményük már korábbról ismeretes” – áll az NDNV közleményében.

Vajdaság

2014. február 24. – Felvidék Ma
A felvidéki közéletben megdöbbenést váltott ki, hogy Bauer Edit végül nem vállalta a
jelölést az MKP EP listáján – írja a Felvidék Ma. A képviselő elmondta, az utóbbi időben a
párt vezetésével szemben eltért a véleménye az európai politizálásról, amit a legutóbbi
bővített elnökségi ülésen teljesen nyilvánvalóvá vált. Ezt követően döntött úgy, hogy nem
indul a májusi EP-választáson.

2020-ig huszonkilenc határátkelőhely a szerb-magyar határon
2014. február 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A határátlépési lehetőségek sűrítéséről hozott döntést tavalyelőtt a magyar kormány. A
döntés értelmében a Közlekedési Operatív Program finanszírozásával elindult egy projekt,
amely alapján megvalósíthatósági tanulmányok készülnek a határátkelőhelyek számának
növelésére. Az Európai Unió részéről a projekt egyformán kedvezményezett a szerbmagyar határ mindkét oldalán, függetlenül attól, hogy Magyarország már uniós tagállam,
Szerbia pedig csak most kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat.
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2014. február 24. – Magyar Szó
A Kiss Lajos Néprajzi Társaság Kishegyesen megtartott Kárpát-medencei magyar
néprajzkutatók első konferenciáján több mint harminc neves néprajztudós és kutató vett
részt Vajdaságból, Magyarországról és Erdélyből. A konferencia első napján a népi
vallásosság és a néptánc identitásmegőrző vonatkozásai domináltak. A második nap a
helybeli Szajkó leánykórus és Molnár Krekity Olga versmondása után Jung Károly
Ikerkönyvek című köteteinek méltatásával kezdődött.

Vajdaság

A kisebbség nem szám kérdése

Igazodni a magyar fiatalokat érintő kihívásokhoz

KüM: a nyelvtörvény hatályon kívül helyezése megkérdőjelezheti az új ukrán
vezetés elkötelezettségét a demokrácia mellett
2014. február 24. – MTI, hirado.hu
Az ukrajnai nyelvtörvény hatályon kívül helyezése megkérdőjelezheti a felálló új ukrán
vezetésnek a demokrácia melletti elkötelezettségét - mondta Takács Szabolcs, a
Külügyminisztérium politikai igazgatója a Jurij Muska budapesti ukrán nagykövettel
folytatott hétfői budapesti megbeszélésén. Az ukrán nagykövet ígéretet tett az ukrajnai
kisebbségeknek is megfelelő új nyelvtörvény elfogadására - közölte a Külügyminisztérium.

Kárpátalja

2014. február 25. – Magyar Szó
Palicson tartották meg a kétnapos Magyar Ifjúsági Konferenciát, melyen a határon túl élő
magyar fiatalok szükségleteit, problémáit alapul véve az ifjúsági szervezetek a jövőre nézve
egy újabb stratégiát dolgoztak ki. A Magyar Ifjúsági Konferencia a határon túli magyar
fiatalokat képviselő ifjúsági szervezetek legnagyobb csúcsszervezete, amely a
magyarországi ifjúsági szervezetekkel közösen a magyar kormányzat elsődleges partnere
az ifjúságpolitikai színtéren.

EBESZ-biztos: nyugtalanságot szülhet a kisebbségi nyelvhasználat korlátozása
2014. február 24. – MTI, hirado.hu
Aggodalmának adott hangot hétfőn az elmúlt napok egyes ukrajnai fejleményeivel
kapcsolatban Astrid Thors, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
nemzeti kisebbségekért felelős biztosa. „Az ukrán Rada által hozott döntés, amellyel
megsemmisítette a kisebbségi nyelvhasználatot lehetővé tévő törvényt, további
nyugtalansághoz vezethet, főleg egy olyan helyzetben, amelyben a nyelvhasználati politika
ilyen megosztó kérdés” - írja Thors.
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2014. február 24. – MTI, nol.hu
Az ukrán parlament döntése, amellyel hatályon kívül helyezte a regionális nyelvek
használatát szabályzó törvényt, durván sérti az ukrajnai román kisebbség jogait –
nyilatkozta Cristian David, a határon túli románok ügyeivel megbízott tárca nélküli
miniszter.

Beregszász nem kér Gajdosból
2014. február 24. – MTI, Magyar Hírlap
Határozatban határolódott el Gajdos Istvántól, a volt ukrán kormánypárt parlamenti
képviselőjétől, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökétől hétfőn
megtartott rendkívüli ülésén a beregszászi városi tanács, amely a kárpátaljai magyarságra
nézve károsnak minősítette a politikus tevékenységét.

Kárpátalja

A románok is nehezményezik az ukrán nyelvtörvény törlését

A tüntetések miatt lemondott Ungvár polgármestere

Iskola-előkészítő a laskói szülőknek
2014. február 24. – Új Magyar Képes Újság
Múlt hét szerdán Iskolába készülök címmel iskolabemutató műhelyfoglalkozást tartottak a
leendő első osztályosok szüleinek a laskói általános iskolában. A szülők tájékoztatást
kaptak az iskoláról, és segítő ötletekkel látták el őket, hogy minél könnyebbé váljon
gyerekeik számára az iskolakezdés.

Horvátország

2014. február 24. – MTI, Index
A tüntetők nyomására megvonták a bizalmat Ungvár polgármesterétől hétfőn a városi
önkormányzat képviselői, a város ügyeinek intézését a választásokig megbízott
polgármesterként a tüntetések egyik vezetője végzi.
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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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