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2014. február 27. – MTI, hirado.hu
A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára szerint Magyarország nem ismeri és nem
ismerheti el az ukrán nyelvtörvény eltörlését, az egyértelmű visszalépés a kárpátaljai
magyarság számára. Erről Rétvári Bence beszélt a Jogérvényesítés a gyakorlatban Székelyföldtől Délvidékig című konferencián a Magyarság Házában. Felidézte, hogy
korábban sem voltak idilli állapotok Kárpátalján, a nyelvtörvény csak kismértékben
érvényesült, az, hogy ezt is eltörölték, egyértelmű visszalépés. Magyarország örül és
támogatja, hogy Ukrajnában a demokrácia minél szélesebb körű legyen, de ez soha sem
járhat más embercsoportok jogainak, különösen a szerzett jogoknak a sérelmével - fejtette
ki Rétvári Bence, aki szerint a többségi nemzet szabadsága is akkor teljesedhet ki, ha a
mellette nemzetiségi sorban élő magyarság szabadsága is kiteljesedik.

Vezető hírek

Rétvári: visszalépés az ukrán nyelvtörvény eltörlése

Martonyi: a V4-ek az ukrán demokratizálódást akarják segíteni
2014. február 27. MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet
A visegrádi országok (V4) külügyi vezetői utaznak Kijevbe, majd Donyeckbe. A V4-ek ezzel
a látogatással is világossá akarják tenni azt, amit a hétfőn Budapesten elfogadott
nyilatkozatukban hangsúlyoztak, hogy a területileg egységes, szuverén és független
Ukrajna mellett foglalnak állást, olyan ország mellett, amely teljes mértékben figyelembe
veszi a demokrácia és a jogállamiság alapvető elveit, így az emberi és a kisebbségi jogokat
is. Szombaton Martonyi János Kárpátaljára látogat, Ungváron és Beregszászon a magyar
közösség vezetőivel és egyházi vezetőkkel tárgyal.

Kelemen a kormányzásról: ha feltételeink teljesülnek, felelős igent kell
mondanunk
2014. február 27. – transindex.ro, szekelyhon.ro
„A szenátus és képviselőházi frakcióinkkal mi vagyunk a mérleg nyelve. Tőlünk függ, hogy
felismerjük-e a pillanat adta lehetőségeket” – fejtette ki Kelemen Hunor csütörtökön
délután, az RMDSZ Maros megyei állandó tanácsának ülésén. Az RMDSZ elnöke szerint
három lehetőségük van: ellenzékben maradni; parlamenti támogatást nyújtani a
kormánynak, vagy, ha felismerve a helyzetet, megfelelő feltételeket támasztanak, és ezen
feltételek mellett igent mondanak a kormányzati szerepvállalásra. Kelemen hozzátette:
egyeztetni fognak a megyei szervezetek vezetőivel, de gyors döntésre van szükség, hiszen
hétfőn délig választ kell adniuk arra a kérdésre, hogy mit választanak. „A magyarok 80
százalékának képviselőjeként elég bölcsek tudunk lenni. Nem ideológiai kérdésről van szó,
nem arról döntünk, hogy az erdélyi magyarok baloldaliak vagy jobboldaliak” – mondta.

Hétfőn írna alá Ponta az RMDSZ-szel
2014. február 27. – transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, maszol.ro, Krónika
Ha a tárgyalások zökkenőmentesen zajlanak, a PSD hétfőn írja alá a megállapodást a
nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjával és az RMDSZ-szel - jelentette be Victor
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Megtört a jég: az EP kiáll a nemzeti kisebbségek védelme mellett
2014. február 27. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro
A nemzeti kisebbségek védelmét szolgáló jelentést hagyott jóvá az Európai Parlament
február 27-i, csütörtöki strasbourgi ülésén. Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő szerint a
jelentés mérföldkőnek számít az Európai Unió történetében, mert arra kéri az Európai
Bizottságot, hogy szakpolitikai normát dolgozzon ki a nemzeti kisebbségek védelmében,
továbbá felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a tényleges egyenlőség
előmozdítására. Az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban című jelentésről –
amely Louis Michel belga képviselő nevéhez kapcsolódik – szerdán vitáztak a képviselők,
majd csütörtökön szavaztak az elfogadása mellett. A jelentés elismeri, hogy a mindennapi
életben az Európában élő nemzeti kisebbségi közösségek tagjai akadályokba ütköznek, ez
pedig azt eredményezi, hogy saját tagállamuk nemzeti hatóságai másodrendű
állampolgárokként kezeli őket.

Vezető hírek

Ponta. A miniszterelnök szerint a kormány támogatását szentesítő dokumentumokat 15
illetve 15.30 órakor írják alá, 17 órakor pedig már be is mutatnák az új kormányt a
parlamentnek.

2014. február 27. – transindex.ro
A magyarellenes szándékok visszaszorítására is nagyobb esélye van az RMDSZ-nek, ha
kormányzati szerepet vállal - véli Markó Béla. A volt szövetségi elnök az Erdély FM-nek
szerdán azt mondta, az elmúlt időszak azt mutatja, hogy az RMDSZ ellenzékben nem
tudott bizonyos magyarellenes szándékokat kivédeni, és emiatt egész Székelyföldön
gondok voltak a szimbólumhasználattal, illetve újabban Erdély-szerte nehézségek
jelentkeztek az anyanyelvű oktatási intézményekben is, mivel több helyen is osztályokat
akartak megszüntetni. A rádió szerint Markó Béla hangsúlyozta, hogy ha esély van arra,
hogy ezeket a problémákat kezelni tudja az RMDSZ, illetve hogy megvalósíthassa a
programjában szereplő célkitűzéseket, akkor a politikai alakulatnak be kell lépnie a
kormányba.

Erdély

Markó szerint az RMDSZ-nek el kellene vállalnia a kormányzati szerepet

Az RMDSZ kormányra lépése is téma lesz a szombati SZKT-n
2014. február 27. – transindex.ro
Korodi Attila RMDSZ-es képviselő sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a
Transindexnek azt az értesülést, mely szerint az RMDSZ kormányra lépésével kapcsolatos
tárgyalásokon felmerült, hogy az újraszervezett Ponta-kormányban ő kapja meg a
környezetvédelmi tárca vezetői tisztségét. Elmondta, a szövetség kormányra lépésének
lehetőségéről sem szeretne nyilatkozni, előbb a pénteken sorra kerülő Területi Elnökök
Konzultatív Tanácsának, majd a szombati Szövetségi Képviselők Tanácsának kell döntenie
az ügyben.
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Erdély

A napokban eldőlhet, hogy ki lesz az MPP EP-képviselőjelöltje
2014. február 27. – transindex.ro
Nem szeretné Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke kommentálni azokat a sajtóban
megjelent találgatásokat, hogy kit javasol pártja az RMDSZ EP-képviselői listájára. A
Transindex megkeresésére elmondta, elvi kérdésekről kíván megegyezni az RMDSZ-szel
annak a megállapodás-tervezetnek a mentén, amelyet már elküldött a szövetségnek.
"Ahhoz, hogy mozgósítsuk az EP-választási kampányban a támogatói táborunkat, úgy
gondoljuk, hogy a harmadik hely illeti meg az MPP-t" - mondta, és hozzátette: nem győzi
hangsúlyozni, hogy az MPP-t nem pártpolitikai szempontok vezérlik, nem a párt számára
kéri az EP-lista harmadik helyét, hanem egy civil személyt szeretnének indítani.

Elfogadta Lokodi Edit Emőke lemondását a Maros Megyei Tanács
2014. február 27. – transindex.ro, Erdély Ma, Népújság, szekelyhon.ro
Elfogadta csütörtökön Lokodi Edit Emőke lemondását a Maros Megyei Tanács. A megyei
önkormányzat volt alelnöke február elején jelentette be, hogy lemond alelnöki tisztségéről
és tanácsosi mandátumáról is, az eltelt időszakban azonban nem ülésezett a tanács. Új
alelnököt még nem választottak, hanem március 6-ra hívtak össze rendkívüli ülést, amikor
az utódjáról szavaznak. A Maros megyei tanács RMDSZ-frakciója Kelemen Mártont, a
frakció vezetőjét jelöli az alelnöki tisztségre.

„A mi időnk 2016-ban jön el” – Interjú Toró T. Tiborral
2014. február 27. – Krónika
Toró T. Tibor szerint a néppárt azért nem indul az EP-választáson, mert válaszolnia kellett
az RMDSZ felelőtlen hozzáállására, amellyel az erdélyi magyarság európai képviseletét
tette kockára. Az EMNP elnöke kifejtette: „A mi időnk 2016-ban jön el, addig kell annyira
megerősödnünk, hogy kiegyensúlyozhassuk az erdélyi magyar politikát. Következetes
közösségi munkára szólítok tehát mindenkit, számunkra erről szól a választási kampány.
Felnőtt emberek számára a szavazás pedig amúgy is meggyőződés és lelkiismeret kérdése”.

Dorin Florea egy CD-vel érvelt a bíróságon a Székely Szabadság Napja
betiltása mellett
2014. február 27. – transindex.ro, Erdély Ma, Népújság, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Március 3-ra halasztotta a március 10-re, Marosvásárhelyre szervezett Székely Szabadság
Napja engedélyezésének megtagadása miatt indított pert a Maros Megyei Törvényszék tudta meg a Transindex a Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT) képviselő Kincses Előd
ügyvédtől, aki elmondta: Dorin Florea polgármester a mai tárgyaláson egy bizonyítéknak
szánt CD-t nyújtott át a bíróságnak. Kincses elmondta, a polgármester azt állítja, a tavalyi
felvonulás alkalmából készült és ma benyújtott videofelvételen bizonyos személyek
elfogadhatatlan szlogeneket kiabálnak, és nem szeretnék, ha ezek az incidensek
megismétlődnének, ezért nem engedélyezték a március 10-re tervezett felvonulást.
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2014. február 27. – maszol.ro
„A liberálisok így döfködik az RMDSZ-t” – jelentette ki csütörtökön a maszol.ro-nak Boda
József arról, hogy a Realitatea Tv hírtelevízióban magyarul jelentek meg szerdán este a
szalagcímei az RMDSZ kormányra készülését elemző vitaműsornak. A Bukarestben élő –
egyébként szilágysági magyar – politikai elemző a műsor egyik meghívottja volt, és a
szerkesztők eljárását nem tartotta jó poénnak. „A reklámszünetben mondtam is az adás
szerkesztőinek: legalább végeztek volna jó munkát, használtak volna ékezeteket is a
magyar szövegben” – számolt be Boda, arra utalva, hogy a feliratok gyatra magyarsággal
(vélhetően Google-fordítással) jelentek meg.

Erdély

Hírtévés szalagcímekkel döfködik a liberálisok az RMDSZ-t

Megoldódott a dévai magyar ház jogi helyzete
2014. február 27. – Nyugati Jelen
Egyhangú szavazással fogadta el csütörtöki ülésén a dévai tanács a magyar ház átadását a
város magyar közösségét képviselő Segesvári Miklós Pál Egyletnek, 38 évre szóló
koncesszió formájában. A dévai magyarság még 2003 nyarán kapta vissza – 49 évre szóló
koncesszióba – az önkormányzattól a bukovinai székelyek által még a huszadik század
elején épített közösségi házat. Tavaly ősszel azonban a helyi tanács olyan határozatot
fogadott el, mely értelmében a Déva közigazgatási területén lévő összes művelődési ház és
kultúrotthon a Drăgan Munteanu művelődési központ kötelékébe kerül.

Nem tudnak már „alkudozni” a magyarokért
2014. február 27. – szekelyhon.ro
Az alacsony létszám miatt több iskola összevonására kerül sor, amelynek következtében
pedagógusok veszítik el állásukat, a gyerekek pedig párhuzamos oktatásban tanulnak majd
– derült ki a Maros megyei magyar oktatás helyzetét feszegető szerda délutáni ülésen.

Kulcsár: hozza nyilvánosságra a megegyezés feltételeit az RMDSZ
2014. február 27. – szekelyhon.ro
Az RMDSZ vállalja a kormányzást, ha ez a magyar közösség érdekében történik, de hozza
nyilvánosságra a megegyezés feltételeit – jelentette ki Kulcsár Terza József, az MPP
háromszéki szervezetének elnöke. A háromszéki MPP-s politikus meglátása szerint az
RMDSZ-nek részt kellene vennie a kormányzásban, de csak bizonyos feltételek mellett, és
ezeket kötelező módon nyilvánosságra kell hozni, hogy „ne az történjen, mint az elmúlt
években, amikor a Szövetség belépett a kormányba, de nem tudtuk, hogy mi volt ennek az
ára”. „Ha látok egy célt, amelyet a magyarság érdekében követnek, és kitartanak az mellett,
akkor azt mondom, hogy az RMDSZ lépjen be a kormányba” – tette hozzá Kulcsár Terza.

Grama: nem lesz magyar prefektusa Kovászna megyének
2014. február 27. – szekelyhon.ro, Krónika
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Erdély

Az RMDSZ kormányra kerülése esetén sem lesz magyar prefektusa Kovászna megyének –
jelentette ki Horia Grama. A PSD Kovászna megyei elnöke azonban lehetségesnek tartja
azt, hogy a liberálisok által támogatott alprefektus helyére az RMDSZ nevesítsen jelöltet.
Dumitru Marinescu jelenlegi prefektus tisztségben marad abban az esetben is, ha az
RMDSZ kormányra lép, de az alprefektus lehet magyar, közölte Horia Grama.

Gyergyószék is ott lesz Vásárhelyen
2014. február 27. – szekelyhon.ro
A Székely Szabadság Napja megemlékezés és autonómiatüntetés március 10-én délután 5
órakor kezdődik, és várhatóan több száz gyergyószéki is ott lesz az eseményen. Az
autóbuszok 13 órakor indulnak a településekről, a gyülekező mindenhol a helyi művelődési
házaknál lesz – közölték sajtótájékoztatójukon Korpos Levente és Árus Zsolt, az SZNT
helyi illetékesei. A szervezők által biztosított autóbuszokon mindenkinek lesz helye, aki
részt akar venni a vásárhelyi megmozduláson. Annyi járművet indítanak, ahányra szükség
van. Az utazáshoz 10 lejes hozzájárulást várnak el a résztvevőktől, de az is utazhat, akinek
esetleg nehézséget okoz ennek előteremtése (egy népesebb családnak már nem kis
összeget jelentene). Az ő esetükben eltekintenek a hozzájárulás kéréséről.

A gyergyói RMDSZ elkezdte az aláírásgyűjtést
2014. február 27. – szekelyhon.ro
Kétszázezer támogató aláírásra van szükség ahhoz, hogy az RMDSZ elindulhasson az EPválasztásokon. A szövetség gyergyószentmiklósi szervezete csütörtökön kezdte el az
aláírásgyűjtést. Amint azt Bányász Lehel és Bajkó László, az RMDSZ gyergyószentmiklósi
szervezetének tisztségviselői sajtótájékoztatójukon közölték, az a céjuk, hogy a városban
ötezer személy aláírását összegyűjtsék.

Hiába az USL felbomlása: hoppon maradhat az RMDSZ Váradon és Szatmáron
2014. február 27. – Krónika
Egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy az RMDSZ javára változnának az erőviszonyok a
Szociálliberális Szövetség (USL) felbomlásával a nagyváradi, illetve szatmárnémeti
önkormányzatban.

Borboly: Román–magyar államközi egyezmények kellenek
2014. február 28. – Szabadság
Borboly Csaba szerint román–magyar államközi egyezményekkel lehetne javítani a
romániai magyarság helyzetét, ha már a kisebbségi jogok törvény általi bővítése nem
lehetséges. Hargita megye önkormányzatának elnöke egy blogbejegyzésben fejtette ki
álláspontját, amelyet mind az Agerpres, mind a Mediafax hírügynökség idézett. „Valójában
egyetlen út maradt, amelyet követve igazán tartós és visszavonhatatlan eredményt lehet
elérni, ez pedig a kormányközi megállapodások szintje, rendszere.
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2014. február 27. – hirek.sk
Közel 44 százalékos támogatottsággal a kormányzó Smer győzött volna a parlamenti
választásokon, ha a múlt hónapban tartják a megmérettetést – derült ki a Median SK
közvélemény-kutatásából. A parlamenten kívül rekedne 4,7 százalékkal a Magyar Közösség
Pártja (MKP), a Híd hét százalékot szerezne. Marián Kotleba pártja, a Mi Szlovákiánk a
felmérés szerint 3,8 százalékot szerezne. Bejutna a parlamentbe a Szlovák Nemzeti Párt,
5,2 százalékkal.

Felvidék

Magabiztosan győzne a Smer-SD a parlamenti választásokon

„Nyelv, ami összeköt” – Anyanyelv-használati konferencia Révkomáromban
2014. február 27. – hirek.sk
Az anyanyelvhasználat lehetőségeiről tartott konferenciát Révkomáromban a helyi
Anyanyelvünkért polgári társulás a székesfehérvári Vörösmarty Társasággal karöltve. A
„Nyelv, ami összeköt” című projekt keretében megvalósuló kétnapos eszmecsere résztvevői
az anyanyelvhasználat lehetőségeit boncolgatták az egyes szlovákiai nyelvhasználati
színtereken.

Bauer Edit: új fejezet a kisebbségek védelmében
2014. február 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Az Európai Parlament plenáris ülése megszavazta Louis Michel liberális belga képviselő
nevével fémjelzett „Alapvető jogok helyzete az Európai Unióban” jelentést, ami immár
rendhagyó módon veszi górcső alá az emberi jogok helyzetét, betartását az Unióban. A
jelentés európai néppárti felelőse Bauer Edit képviselő volt, aki a vita során rámutatott
arra, hogy emberi jogok helyzete nyilván Európában sem problémamentes, itt is van bőven
lehetőség az előrelépésre.

A Pravda a Jobbik dunaszerdahelyi rendezvényéről
2014. február 27. – Új Szó
A Pravda csütörtökön a Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunaszerdahelyen tartott
programbemutatójáról és az annak helyszínén a rendezvény ellen tüntetőkről jelentetett
meg írást. A cikk írója, utalva arra, hogy a Jobbik politikusait néhány tiltakozó aktivista
várta, megjegyzi: nem esik meg gyakran, hogy a szlovákiai magyarok „magyar
szélsőségesek” ellen tüntetnének. Hozzáteszi: ez, tekintetbe véve, hogy nemrégiben
Révkomáromban Vona Gábor a Via Nova ICS-nek a meghívására tartott előadást, azt jelzi,
hogy a szlovákiai magyarság politikai képviseletei közötti küzdelem tovább élesedik majd.

Bizonytalan magyar szavazók
2014. február 28. – Új Szó
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Felvidék

Az átlagszavazónál bizonytalanabb a magyar választó – derül ki a Focus közvéleménykutatásából. A magyarok fele vacillál: negyede nem venne részt az elnökválasztáson, másik
negyede pedig nem tudja, kire voksoljon. Ami meglepő: annak ellenére, hogy Bárdos Gyula
az MKP politikusa és jelöltje, a párt választóinak negyede nem tudja eldönteni, kire
voksoljon. A Híd szimpatizánsainál ez az arány még magasabb (30%). Egyébként mind a
két táborban Bárdos számít messze a legnépszerűbb jelöltnek: az MKP-s biztos választók
72 százaléka őt választaná, a hidasoknál 48 százalék ez az arány.

Tanuljunk magyarul!

Vajdaság

2014. február 27. – Magyar Szó
Az újvidéki Forum Könyvkiadó nemrégiben közreadott magyar nyelvkönyve rendkívül
kapós, a nyelviskolák magyar órái sok helyen igen látogatottak, a magyartanárok
keresettek lettek, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékén ugyancsak
tanfolyamokkal várják az érdeklődőket.

A VMSZ nyílt lapokkal játszik
2014. február 27. – Magyar Szó
Szerda este Zentán sokan voltak kíváncsiak a VMSZ választási kampányrendezvényére,
amelyen az érdeklődők megismerkedhettek a párt magyarságközpontú programjával és
képviselőjelöltjeivel. A jelenlévőket Ceglédi Rudolf polgármester és Lőrincz Csongor, a
VMSZ helyi szervezetének elnöke köszöntötte, és bemutatták a teljes választási pártlistán
szerepelő húsz zentai jelöltet. A nagygyűlésen ott volt a VMSZ korábbi öt parlamenti
képviselője, továbbá a hatodik helyen jelölt Vicsek Annamária, valamint Korsós Tamás,
Magyarország szabadkai főkonzulja is, aki elismerően szólt a vajdasági magyarság
összefogásáról és érdekvédelmi törekvéseiről.

Identitásunkat újraéljük
2014. február 27. – Magyar Szó
A néprajzkutatók jelentős munkát végeznek identitásunk formáinak felkutatásában, és ez
is szükséges ahhoz, hogy azokat megtartsuk, de az identitás megtartása nagyon összetett
feladat, és ehhez a néprajzon túl a közélet számos más területének is hozzá kell járulnia,
többek között a politikának is, hogy megteremtsék az identitás megmaradásának
feltételeit. Ezt Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, a VMSZ elnöke mondta
Kishegyesen a Kárpát-medencei néprajzkutatók első konferenciáján, amelyet az identitás
XXI. századi megnyilvánulási formáinak szenteltek, s amelyen több mint harminc
néprajzkutató van jelen, Vajdaságból, Magyarországról és a környező országokból.

Minél több képviselővel az érdekképviseletért
2014. február 27. – Magyar Szó

8

Kitörési lehetőségek
2014. február 27. – Magyar Szó
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Bányai Gábor, Bács-Kiskun megye
közgyűlésének elnöke öt helyszínt látogattak meg Pacséron és Bácskossuthfalván. A körút
során velük tartott Fremond Áprád köztársasági parlamenti képviselő, Dobai János, a
tartományi környezetvédelmi titkárság titkárhelyettese, Egeresi Sándor, a tartományi
parlamenti képviselő, mgr. Szombathy Zoltán pacséri tanácselnök, a topolyai községi
tanács tagjai, valamint a pacséri és a bácskossuthfalvi helyi közösségek elöljárói.

Vajdaság

2014-ben eljutottunk odáig, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen párt, amely
közzétette a választási programját. „Mi 6-7 oldalban és 9 pontban fogalmaztuk meg, mi az,
amit meg szeretnénk valósítani, melyek azok a folyamatok, amikben részt szeretnénk
venni” – emelte ki Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti képviselője.

Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács
2014. február 27. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Mintegy 344 millió dinárból gazdálkodott a Magyar Nemzeti Tanács 2013-ban. 104 millió
dinárt átvitt a 2014-es költségvetésbe. Az MNT elfogadta a 2014–2020-as Tudományügyi
stratégiát és számos általa alapított intézmény szakmai és pénzügyi beszámolóját. A
Magyar Nemzeti Tanács 2013-ban megvalósította az oktatás, a tájékoztatás, a kultúra és a
hivatalos nyelvhasználat terén tervezett tevékenységeit. A rendelkezésére álló több mint
448 millió dinárból mintegy 344 millió dinárt használt fel tavaly a közigazgatási hivatal. A
2014-be átvitt több mint 100 millió dinár az MNT ösztöndíjainak rendszeres kifizetésére
szolgál.

Pozitív változások várhatóak Szabadkán
2014. február 27. – Pannon RTV
Nagyobb tartományi és köztársasági támogatásra számíthat Szabadka a jövőben –
Újvidéken és Belgrádban is tárgyalt Maglai Jenő polgármester. Az önkormányzat egyebek
mellet rendezni kívánja a Népszínház, valamint a művelődési intézmény helyzetét, továbbá
infrastrukturális fejlesztéseket terveznek a város területén. Az állatmenhely is újból
működésbe léphet.

Maglai Jenő: A szabadkai beruházásokat a köztársasági és a tartományi
szervek is támogatják
2014. február 27. – Pannon RTV
A tartományi és köztársasági illetékesekkel való tárgyalásoknak köszönhetően több millió
dináros támogatásban részesülnek a város beruházásai – jelentette ki Maglai Jenő,
Szabadka Város polgármestere sajtótájékoztatóján, ahol azt is bejelentette, hogy sok év
után végre megoldódnak a helyi kutyamenhely problémái is. Szabadka többé már nincs
mellékvágányon, mint ahogyan az előző években az tapasztalható volt – emelte ki Maglai,
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Kishegyesen tájékozódtak a gondokról, tapasztalatokról és eredményekről a
VMSZ politikusai

Vajdaság

aki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy több tárgyalást is folytatott a napokban
Belgrádban és Újvidéken.

2014. február 27. – Pannon RTV
Szakemberhiány az állami intézményekben bevezetett létszámstop miatt, felújításra váró
épületek, egyre több rászoruló, a programokra pedig kevés pénz – ez jellemzi az
egészségügyet és a szociális ellátást Kishegyesen. A községben példaértékű a már három
éve működő falugondnoki szolgálat. Néhány családot meglátogattak a Vajdasági Magyar
Szövetség képviselői, akik egyebek mellett a témában tájékozódtak, ugyanis más
településeken is tervezik bevezetni a rászorulók ilyen jellegű segítségnyújtását.

Temerin: Felbomlott a koalíció

Hende: Az európai normáknak megfelelő kisebbségi nyelvtörvény kell
Ukrajnában
2014. február 27. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
Elhibázott és szerencsétlen döntésnek nevezte csütörtökön, a NATO védelmi
minisztereinek tanácskozása után Hende Csaba honvédelmi miniszter, hogy az ukrán
parlament a napokban eltörölte a kisebbségek számára az anyanyelv használatának a jogát
biztosító törvényt. „Ragaszkodunk ahhoz, hogy az európai normáknak megfelelő jogi
szabályozás szülessen, és hatályba is lépjen” - jelentette ki a honvédelmi tárca vezetője. A
miniszter külön is tárgyalt Olekszandr Olejnikkal, az ukrán kormányt képviselő
védelmiminiszter-helyettessel. Hende tájékoztatása szerint Olejnik ígéretet tett arra, hogy
továbbítja a magyar aggodalmakat az új ukrán kormánynak és a törvényhozásnak, amely
biztosan nem fogja figyelmen kívül hagyni azokat, és a magyar szempontoknak megfelelő
megoldást talál majd a problémára.

Kárpátalja

2014. február 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Vladislav Capik jelenlegi temerini polgármester leváltását kezdeményezte aláírásával húsz
képviselő. Március 6-ra, jövő csütörtökre hívta össze a képviselő-testület ülését Gusztony
András elnök, amelyen egyedül a polgármester leváltására irányuló napirendi pont
szerepel. Temerinben a jelek szerint a mostani koalíció felbomlott – nyilatkozta a
képviselő-testület elnöke: A jelek szerint a hatalmi koalíciót a Szerb Haladó Párt, a
Megújhodási Mozgalom, a VMSZ, a VMDP, a Szerbiai Demokrata Párt és az Új Szerbia
koalíció, valamint a Liberális Demokrata Párt képviselői alkotnák, illetve két olyan
képviselő, akik eddig a Demokrata Pártot képviselték, most pedig önállóan
tevékenykednek tovább.
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Konferencia a magyar oktatásért
2014. február 27. – Új Magyar Képes Újság
Március 1-jén az eszéki magyar főkonzulátus szervezésében, a Balassi Intézet
támogatásával A horvátországi magyar oktatás jelene és jövője címmel konferenciára kerül
sor Eszéken. A konferenciára horvátországi magyar oktatási vezetők, iskolaigazgatók, a
területi iskolák vezetői, iskolapedagógusai kaptak meghívást, és olyanok is, akik valójában
a döntéseket hozzák az ügyben: a város, a megye oktatással foglalkozó képviselői, a
tanfelügyelet, az illetékes horvát és magyar minisztérium szakemberei, mindazok, akik a
probléma megoldásában részt vehetnek.

Kárpátalja

2014. február 27. – MTI, hirado.hu
Gajdos István, az ukrán parlament egyetlen magyar képviselője csütörtökön szóbeli
ígéretet kapott Olekszandr Turcsinov ideiglenes elnöktől, hogy nem írja alá a kisebbségi
nyelvtörvény eltörléséről hozott jogszabályt, amíg nem készül el egy új, minden érintettnek
megfelelő nyelvtörvény, amelynek gyors kidolgozására már aznap utasítást adott az
államfő.

Horvátország

Gajdos: Turcsinov egyelőre nem írja alá a nyelvtörvény eltörlését
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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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