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2014. március 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro,
szekelyhon.ro, Szabadság, Nyugati Jelen, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság
A koalíciós tárgyalások során fölmerült viták ellenére az RMDSZ részvételével alakul meg
az új bukaresti kormány, miután a szövetség hétfő délután elfogadta a Szociáldemokrata
Párt (PSD) koalíciós feltételeit. Az RMDSZ egy miniszterelnök-helyettesi tisztséget kap a
koalícióban, emellett a szövetségé a művelődési és a környezetvédelmi tárca. Előbbit
miniszterelnök-helyettesi minőségben Kelemen Hunor elnök, utóbbit Korodi Attila
irányítja majd. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt követően, hogy az RMDSZ vezetése
megszavazta a kormányra lépést, elmondta: a PSD ajánlatait kielemezve arra a
következtetésre jutottak, hogy az országnak stabil kormányra van szüksége,
közreműködésük pedig ebben rendkívül fontos, tekintve a hazai és külföldi helyzetet.

Vezető hírek

Kormányon az RMDSZ

Kulturális jogok, kisebbségi törvény és autópálya
2014. március 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet,
Magyar Hírlap, Népszabadság
Az USD és az RMDSZ közötti politikai megállapodás rögzíti, hogy az RMDSZ milyen
feltételek teljesülése esetén támogatja a kormányt. A szövetség feltételül szabta, hogy csak
közös megegyezéssel módosítható az alkotmány, az ország közigazgatási átszervezését
pedig a különböző vidékek hagyományainak, kultúrájának és történelmének
figyelembevételével hajtják végre. Külön jogszabályban rögzítik a kisebbségek kulturális
jogait, és megyei, illetve helyi szinten arányosan biztosítják a kisebbségek részvételét a
közintézmények működtetésében. Az RMDSZ azt is kikötötte, hogy hozzák létre a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) önálló magyar oktatási
vonalát. Emellett az USD vállalja, hogy minden olyan kérdésben egyeztet az RMDSZ-szel,
amely a magyar közösség kulturális, nyelvi vagy oktatási identitásához kapcsolódik.

Németh Zsolt: álhír miatt indultak el kárpátaljai fiatalok Magyarországra
2014. március 3. – MTI, Kormány.hu
Nem igaz, hogy ezres nagyságrendben érkeznek Magyarországra kárpátaljai magyarok. A
nagyszőlősi járásból azonban egy álhír miatt – amely szerint általános mozgósítás van
Ukrajnában - valóban elindult több száz fiatal – jelentette ki Németh Zsolt hétfőn, az M1
Ma Reggel című műsorában.A Külügyminisztérium államtitkára felhívta a figyelmet arra:
nincs általános mozgósítás Ukrajnában, csupán készenlétbe helyezték a hadsereget, ezért
az ukrán állampolgárságú magyar embereknek sem kell félniük attól, hogy besorozzák
őket.

Zselízen mutatták be a „2014 a külhoni magyar felsősök éve” programot
2014. március 3. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Megkezdődött a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a 2014 a külhoni
magyar felsősök éve nevű programjának Kárpát-medencei bemutató körútja. A program
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Lázár: a kormány mindent megtesz a Kárpátalján élő magyarokért
2014. március 3. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszava
A kormány mindent megtesz, hogy segítse a Kárpátalján élő magyarokat, garantálja
biztonságukat – jelentette ki Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár hétfőn
Makón.A magyar kormány minden lépését az határozza meg, hogy garantálni tudja a
Kárpátalján élő magyarok biztonságát – mondta a politikus a település református
általános iskolájának aulájában tartott fórumán.

Beregszász Kecskeméttől kér segítséget
2014. március 3. – MTI, Magyar Hírlap
Kecskemét az önkormányzati tartalékából egymillió forintos gyorssegélyt juttat
testvérvárosának, Beregszásznak, ezzel párhuzamosan adománygyűjtést is indít - közölte
Zombor Gábor (Fidesz) polgármester.

Magyarország Vezető hírek

részleteit Répás Zsuzsanna, a szaktárca nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára
hétfőn ismertette a körút első felvidéki állomásán, Zselízen.A magyar nyelvű oktatás
fontosságát hangsúlyozó, s az oktatás megerősítését szolgáló program a külhoni magyar
tanítási nyelvű általános iskolák felső tagozatosait kívánja megszólítani, hogy naprakész
gazdasági ismeretek adjon át a fiataloknak, ezzel segítve őket abban, hogy sikeres felnőtté
válhassanak saját szülőföldjükön.

Teljes területi autonómiát követel a kárpátaljai magyaroknak a Jobbik

Székely szabadság napja: betiltották a marosvásárhelyi felvonulást
2014. március 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro,
Szabadság
A Maros megyei törvényszék elutasította hétfőn a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
keresetét, és törvényesnek találta Dorin Florea polgármester határozatát, amely a jövő
hétfőre csak megemlékezést engedélyezett Marosvásárhelyen, tiltakozó felvonulást nem –
közölte Kincses Előd, az SZNT ügyvédje. Kincses elmondta: a törvényszék azt követően
hozott döntést a felvonulás ügyében, hogy hétfőn érdemben is megtárgyalta az ügyet. Az
ügyvéd hozzátette, nem ismeri a bírák indoklását, de veszélyesnek tartja a törvényszéki

Erdély

2014. március 3. – MTI, hvg.hu
A Jobbik az új ukrán kormányt illegitimnek tartja, a kialakult helyzetért elsősorban a
„gyarmatosító" Nyugatot hibáztatja, a többek között a magyar kisebbséget is hátrányosan
érintő nyelvtörvénnyel szembeni reakcióként pedig teljes területi autonómiát követel a
kárpátaljai magyaroknak.
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Határozott igény van a menetelésre
2014. március 3. – szekelyhon.ro
Marosszék Székely Tanácsának hétfő esti összejövetelén a jelenlévők hozzászólásaiból
megerősítést nyert a tény: a résztvevők menetelni szeretnének. Az összejövetel
résztvevőinek zöme hétfő este még nem értesült arról, hogy a marosvásárhelyi bíróság
elutasította az SZNT-nek a marosvásárhelyi polgármesternek a március 10-ei felvonulást
tiltó határozata ellen benyújtott fellebbezését. Az elutasítás hírére a résztvevők keserű
szájízzel vették tudomásul, hogy az illetékesek mindent megtesznek a rendezvény második
felének ellehetetlenítésére, hiszen a hatalomnak mindig is kényelmetlen, ha a tömeg
követeli a jogait.

Erdély

határozatot, mert – mint fogalmazott – nem biztosítható, hogy a rendezvény több tízezer
résztvevője úgy menjen haza, hogy ne használja a betiltott útvonalat.

Kelemen: vállalhatónak tartom a megállapodást
2014. március 3. – maszol.ro
Vállalhatónak tartja az RMDSZ elnöke a koalíciós pártok vezetőivel hétfőn aláírt politikai
megállapodást. Kelemen Hunor a maszol.ro-nak adott villáminterjúban elmondta, sikerült
olyan megfogalmazásokat találni, amelyek nem adnak fogódzót az államfőnek arra, hogy
az alkotmánybírósághoz fordulhasson.

Kelemen: egy megállapodás annyit ér, amennyit sikerül megvalósítani belőle
2014. március 3. – transindex.ro
Menet közben szálltunk fel erre a nem robogó, hanem éppen hogy csak döcögő vonatra, de
a céljaink ettől nem változnak - mondja a szövetségi elnök a kormányzásról. Kelemen
Hunor hozzátette: „Az esélyekről annyit mondanék, hogy minden megállapodás annyit ér,
amennyit sikerül belőle megvalósítani. Mi a 2014-2016-os időszakra írtuk alá ezt a
megállapodást, és egy percig sem gondolom azt, hogy nekünk ezekről a célokról le kellene
mondanunk. Azon leszünk, hogy érvényt szerezzünk ennek a megállapodásnak”.

EP-választás: március 3-8 között Marosvásárhely három negyedében gyűjtik
a támogató aláírásokat az RMDSZ önkéntesei
2014. március 3. – transindex.ro
A Marosvásárhelyi RMDSZ aláírásgyűjtést indított az RMDSZ Európai Parlamenti
képviselőjelöltek listájának támogatása érdekében - jelentette be közleményében Peti
András. A marosvásárhelyi RMDSZ elnöke közölte, a lista harmadik helyén
marosvásárhelyi jelölt is szerepel: Vincze Loránt, aki jelenleg az RMDSZ külképviseletét
biztosítja Brüsszelben.
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2014. március 3. – transindex.ro
Traian Băsescu államfő meg van győződve arról, hogy Victor Ponta szövetségesére lelt az
RMDSZ-ben az összeférhetetlenségi jogszabályokban szereplő büntetések enyhítése
ügyében. "Az RMDSZ-ben is van, hál' Istennek korrupció, sokszor a szövetségen belüli
attitűd az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) és az Országos Korrupcióellenes
Ügyosztály (DNA) ellen irányul, ezek által a megnyilvánulások által az RMDSZ kimutatja a
foga fehérjét" - mondta Băsescu.

Erdély

Băsescu: szövetségesére lelt a PSD az RMDSZ-ben az összeférhetetlenségi
törvény büntetéseinek enyhítése ügyében

Pénteken teszi le a Studium Alapítvány a szatmárnémeti orvosi lakások
alapkövét
2014. március 3. – transindex.ro
Március 7-én újabb orvosi szolgálati lakások alapkövét teszi le a Studium Alapítvány
Szatmárnémetiben - közölte az alapítvány honlapján. 2013-ban Sepsiszentgyörgyön
kezdték el hasonló lakások építését. A Studium alapítvány tíz év alatt 88 tanársegédnek,
rezidens orvosnak és fiatal művésznek biztosított lakhatást - írták továbbá a honlapon. Az
alapkőletételen felszólal Dr. Klinghammer István, Magyarország Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkára, Répás Zsuzsanna, Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium – nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Erdei Dolóczki István, az
RMDSZ parlamenti képviselője, Dr. Vass Levente, a Studium Alapítvány alelnöke,
valamint Schönberger Jenő, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke.

Korodi: az államtitkárok kérdését jövő hétre halasztja az RMDSZ
2014. március 3. – transindex.ro
A Szövetségi Állandó Tanács döntött arról, hogy az RMDSZ kormányra lép, miniszteri és
államtitkári tisztségeket fog betölteni, személyi kérdésben is volt szavazás, Kelemen Hunor
a kulturális, Korodi Attila pedig a környezetvédelmi tárca vezetői tisztségének betöltésére
kapott megbízatást. "Az államtitkári tisztségekről a jövő héten lesz döntés, mert az RMDSZ
számára ennek a hétnek az egyik legfontosabb mozzanata az Európai Néppárt
kongresszusa lesz. Amint a kormányalakítási folyamat lezárul, erre kell odafigyeljünk,
mert az Európai Néppárt ezen a kongresszusán fogja megszavazni az EB-elnökjelöltjét, és
ott a mi szavunk is számít" – mondta el a környezetvédelmi tárca várományosa.

A kovásznai iskola igazgatója szerint jelképbotrányt akart generálni a
Realitatea
2014. március 3. – transindex.ro
Becsek Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Iskolacsoport igazgatója szerint mesterséges
hangulatkeltés, zavarkeltés a Realitatea hírközlése, mely szerint iskolájuk román tagozatos
diákjai nem hajlandók viselni az iskola székely szimbólumokat is tartalmazó jelvényét.
„Sem a szülők, sem a diákok részéről nem kaptam írásos vagy szóbeli bejelentést arra
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Erdély

vonatkozóan, hogy nem hajlandóak viselni az egyenruhát, vagy helytelenítenék a jelvényt”
- mondta el az igazgató, és hozzátette: a napot, holdat és könyvet ábrázoló jelvény 1991-től
létezik, és eddig senkinek nem volt semmi gondja vele, noha az iskolának mindig is volt
román tagozata.

A Mikó Imre Jogvédő szolgálat adataira is alapozott az amerikai
külügyminisztérium
2014. március 3. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A háromszéki Mikó Imre Jogvédő szolgálat adataira alapozva került be az amerikai
külügyminisztérium Romániáról szóló jelentésébe a székelyföldi szimbólumok
használatának korlátozása. Az amerikai jelentést John Kerry külügyminiszter részvételével
hozták nyilvánosságra. A dokumentum kitér a romániai magyarokat érintő etnikai
diszkriminációra is. Megemlíti, hogy Háromszéken a prefektúra pereket indított több
önkormányzat ellen a székely zászló használata miatt. Idézi az RMDSZ Mikó Imre
Jogvédelmi Szolgálatának adatait miszerint nehézkes a magyar nyelv használata az állam
intézményeiben és a törvényszéken, hiányzik az orvosságok feliratairól az anyanyelvű
tájékoztatás, nyelvi és kulturális diszkrimináció tapasztalható az oktatásban, a személyes
iratok, a személyi igazolvány és a hivatalos levelezés kizárólag román nyelven lehetséges.

Megszabadulhat Kolozsvár Avram Iancu szobrától?
2014. március 3. – maszol.ro
Csak akkor válhat Európa Kulturális Fővárosává Kolozsvár, hogyha a központjában álló
Avram Iancu szobortól megszabadul, állítja a Művészeti és Design Egyetem több – román
nemzetiségű – oktatója. Emil Boc polgármester hallani sem akar az eltávolításáról, az
RMDSZ pedig nem avatkozna be a vitába.

Zákonyi Botond magyar nagykövet temesvári látogatása
2014. március 3. – Nyugati Jelen
Hétfőn Temesvárra látogatott Zákonyi Botond, Magyarország frissen kinevezett bukaresti
nagykövete, aki Magdó János kolozsvári főkonzul kíséretében érkezett a Bánság
fővárosába. Zákonyi Botond hétfőn délelőtt ellátogatott a Polgármesteri Hivatalba és a
Megyeházára, találkozott a helyi magyar közösség, valamint az egyházak és a kulturális
intézmények képviselőivel.

Toró T. Tibor EMNP elnök kisjenői nyilatkozata
2014. március 3. – Nyugati Jelen
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a pénteken, Kisjenőn történt irodaavatás
alkalmával elmondta: a Néppárt számára azért volt fontos a helybeli irodanyitás, mert a
Körösközben elég alacsony a honosítások száma, ami nem az érdeklődés hiányával
magyarázható, hanem azzal, hogy Arad és Nagyvárad között nem volt más, erre
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Pártállások Maros megyében
2014. március 3. – szekelyhon.ro
Az USL múlt szerdai, országos szintű hivatalos felbomlása után a pártszövetség két fő
erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) és Szociáldemokrata Párt (PSD) Maros megyei
szervezeteinek vezetői úgy nyilatkoztak, remélik a megyében továbbra is együtt tudnak
majd működni. Ciprian Dobre (PNL) és Vasile Gliga (PSD) egyaránt azt mondta, folytatni
kívánják a három évvel ezelőtt elkezdett tervek megvalósítását. A Maros megyei közgyűlés
elnöki székét a liberális Ciprian Dobre nyerte el, alelnökök pedig a szociáldemokrata
Ovidiu Dancu, az RMDSZ pedig Kelemen Mártont javasolta a lemondott Lokodi Edit
Emőke helyére. A mandátumok a következőképpen oszlanak meg a testületben: RMDSZ
13, PSD 9, PDL 7, PNL 3, PP-DD 2, PC pedig 1.

Kamarából sosem
együttműködés

elég?

–

újabb

román–magyar

Erdély

szakosodott iroda, ezért a nagy távolság miatt egyik megyeszékhelyre sem tudtak könnyen
eljutni az ügyben érdekelt magyarok.

kereskedelmi

2014. március 3. – Krónika
Megtartotta első ülését az újonnan alapított Magyar–Román Kereskedelmi és Iparkamara
(ROCham) – közölte a szervezet közleményére hivatkozva az MTI. Tájékoztatásuk szerint
a kamara létrehozását üdvözölte Titus Corlăţean román külügyminiszter is, amikor a múlt
héten találkozott Takács Jánossal, a szervezet elnökével és Erdélyi László igazgatósági
taggal. A külügyminiszter szerint az új kamara magas szinten járul majd hozzá a két ország
bilaterális kereskedelmének fenntartható és harmonikus fejlődéséhez. A ROCham számos
vállalat és magánszemély kezdeményezésével jött létre, céljai közé tartozik a két ország
közötti párbeszéd lehetőségének megteremtése, szemléletmódjuk megvitatása, illetve a
gazdasági kapcsolatok támogatása Románia és Magyarország között.

Felmentették Pécsi Ferenc volt Szatmár megyei parlamenti képviselőt
2014. március 3. – Krónika
Helyteleníti Pécsi Ferenc volt Szatmár megyei parlamenti képviselő a bírák számára
biztosított széles körű mentelmi jogról szóló döntést. A Krónikának elmondta, a saját
bőrén volt kénytelen megtapasztalni, mennyire részrehajló ítéletek születhetnek egyes
esetekben elsősorban azért, mert a döntéshozók lényegében nem vonhatók felelősségre.

„Tipikus sikkasztás” – Az EMNP a váradi Ady-központ elcseréléséről
2014. március 3. – Krónika, Erdély Ma
Tipikus sikkasztási és pénzmosási ügynek tartja a hírhedt nagyváradi Ady-központ esetét
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezetének
elnöke, aki Zatykó Gyula régióelnök és Török Sándor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) megyei vezetőjének társaságában hétfői sajtótájékoztatóján idézte fel a
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Borbély: az USD-vel aláírt protokoll garanciát jelent a megszerzett kisebbségi
jogok megőrzésére és kibővítésére

Erdély

magyarországi támogatásból félig felépített, majd múlt héten a Léda-házra elcserélt
ingatlan körüli eseményeket.

2014. március 3. – Erdély Ma
„A kisebbségi jogok alkalmazása, a nemzeti közösségeket érintő kérdések megoldása nem
attól kellene függjön, hogy éppen melyik politikai párt van ellenzéki, vagy hatalmi
pozícióban. Sajnos a romániai politikai pártok ezt 25 év elteltével sem értették meg, ezért a
magyarság szempontjából hasznosabbnak láttuk a kormányra lépést, mint a
Szociáldemokrata Unió (USD) parlamentből való támogatását” – nyilatkozta hétfőn
Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke.

Tavaszi megújulás az ETV-ben

Államfőválasztás: helyzetelemzés Öllös László politológussal
2014. március 3. – hirek.sk
Öllös László politológus a közelgő államfőválasztás kapcsán nyilatkozott a hírportálnak.
Elmondta, nagy kérdés, hogy a magyarok az elnökválasztás első fordulója kapcsán fel
tudnak-e mutatni olyan erőt, amire támaszkodva a második körbe bejutó jelölt
valamelyikével érdemi tárgyalásokat lehet majd folytatni azért, hogy magyar ügyek
vonatkozásában mit képviseljen. Az ugyanis elég világos – véli Öllös, hogy 6-8 százaléknyi
magyar szavazat nélkül a második fordulót nem lehet megnyerni.

Felvidék

2014. március 3. – maszol.ro
Március elsejétől megújult, gazdagabb tartalommal és új arculattal jelentkezik az Erdélyi
Magyar Televízió Híradója. A szerkesztők ígérete szerint az ETV legnézettebb műsora
ezentúl teljesebb képet ad majd a romániai magyarokat érintő bukaresti és nemzetközi
eseményekről, ugyanakkor továbbra is kiemelt hangsúlyt fektet az erdélyi regionális
jellegű eseményekre.

Szóljon hozzá a stratégiához
2014. március 4. – Új Szó
A kisebbségi kormánybiztos hivatala ugyanis március 12-igvárja a nyilvánosság
hozzászólásait az emberi jogok védelméről szóló kormánystratégia nemzeti kisebbségeket
érintőfejezetéhez. A nem egész 15oldalas dokumentum több kifogásolható megállapítást is
tartalmaz. Arra is következtetni enged például, hogy a szlovákiai magyaroknál a vallási
szertartások nyelve nem igazán játszik szerepet a nemzeti identitás megőrzésében.
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2014. március 4. – Új Szó
Már több mint tízezren írták alá Simon Zsolt petícióját Szlovákia közigazgatási
átrendezéséről. A Híd képviselője népszavazással döntené el a kérdést: a jelenlegi nyolc
megye helyett tizennyolcat javasol. Az új megyékkel megszűnne a 79 járás is, így szerinte
rengeteg pénzt megspórolna az állam. Összevonnák az önkormányzati és a megyei
választásokat is, a polgármesterek automatikusan megyei képviselők lennének.

Felvidék

Simonnak már 10 ezer aláírása van

A Híd a kétnyelvűséget teszteli

CeSid: Az SNS-t támogatják a legtöbben, Tadić népszerűbb, mint Đilas
2014. március 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Szerb Haladó Párt a március 16-ai választásokon a szavazatok 44 százalékát szerezné
meg, a második helyezett pedig az Szerbai Szocialista Párt (SPS) köré tömörülő koalíció
lenne a szavazatok 13 százalékával, mutatja a CeSid legújabb felmérése. A felmérés szerint,
amelyet február 22-e és 28-a között végeztek 1188 véletlenszerűen kiválasztott
válaszadóval, Boris Tadić Új Demokrata Pártja (NDS) a szavazatok nyolc, a Demokrata
Párt (DS) hét, a Liberális Demokrata Párt (LDP) hat, a Szerbiai Demokrata Párt (DSS) öt,
a Szerbiai Egyesült Régiók (URS) és a Dveri négy-négy, a Szerb Radikális Párt (SRS)
három, a többi párt pedig a szavazatok hat százalékát szerezné meg.

Vajdaság

2014. március 4. – Új Szó
512 település önkormányzatának küld kétnyelvűségi kérdőívet a Híd. A párt 21 kérdéssel
fordul a falvakhoz és a városokhoz: azt szeretnék felmérni, mennyire élnek a törvények
adta nyelvi lehetőségekkel a helyiek. A többi közt a községi hivatalok megjelölése, az utca
és helynévtáblák nyelve iránt érdeklődnek, valamint arról, milyen arányú a községi és
városi hivatalokban azoknak az alkalmazottaknak a száma, akik beszélik a kisebbségi
nyelvet, és hogy tájékoztatják-e a lakosokat a kisebbségi nyelvű hivatali érintkezés
lehetőségeiről.

Oktatási-nevelési kihívások napjainkban
2014. március 3. – Magyar Szó
Az iskolai személyiségfejlesztésről, a bátorító pedagógiáról és a szülői, pedagógusi
kihívásokról is tartottak előadást Szabadkán a VII. Közoktatási Konferencián, amelyet az
Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezett. Dr. Bagdy Emőke klinikai
szakpszichológus, pszichoterapeuta a személyiségfejlesztésről beszélt. Hangsúlyozta, hogy
minden életszakasznak megvannak a maga sajátosságai, a feladat pedig az, hogy ismerjük
a szakaszok változásait, segítsünk abban, amire az adott szakaszban szükség van. A
pedagógus pedig a szülővel együttműködve tegye ezt.
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2014. március 3. – Pannon RTV
Hétfőn éjfélig lehetett benyújtani a vagyon-visszaszármaztatásra vonatkozó kérvényeket. A
második világháború után elkobzott vagyon visszaszerzésére a számítások szerint mintegy
60 ezer kérvényt adtak át, főleg az utolsó napokban. A kérvényt Szerbia-szerte 150 postán
adhatják át. Strahinja Sekulić, a Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség igazgatója
elmondta, az intézmény képes minden kérvényt feldolgozni, és hozzátette, hogy a
kárpótlási alap 2,5 milliárd eurót fog az elkövetkező 15 évben kifizetni. Eddig mintegy
1900 objektumot származtatott vissza az állam.

Vajdaság

Éjfélkor lejár a vagyon-visszaszármaztatás igénylésének határideje

Vajdasági látogatáson V. Németh Zsolt
2014. március 3. – Pannon RTV
A bánáti magyarlakta kis településekre látogatott V. Németh Zsolt, Magyarország
vidékfejlesztési minisztériumának államtitkára, Pásztor Bálint és Fremond Árpád,
köztársasági parlamenti képviselők, valamint Dobai János tartományi környezetvédelmi
segédtitkár is. A helyi termelőkkel a gazdálkodás körülményeiről és kihívásairól, fejlesztési
lehetőségekről és az állami támogatásokról is beszélnek. Pásztos Bálint a VMSZ választási
programjáról, valamint a jelenlegi politikai helyzetről is beszámolt a gazdáknak.

Egy toleránsabb fővárosért

Több mint ezren tüntettek Munkácson az orosz agresszió ellen
2014. március 3. – MTI, Kárpátalja
Több mint ezren tüntettek hétfőn Munkács központjában az Ukrajna elleni orosz agresszió
beszüntetését követelve.A város főterén összegyűlt tiltakozók előtt elmondott beszédében
Lengyel Zoltán polgármester a helyi lakosság nevében követelte a megszálló orosz
csapatok visszavonását Ukrajna Krími Autonóm Köztársaságának a területéről.

Kárpátalja

2014. március 4. – Magyar Szó, Pannon RTV
A VMSZ belgrádi szervezete másodszor vesz részt a köztársasági parlamenti választások
kampányában, és indul a belgrádi helyi önkormányzati választásokon is. A két évvel
ezelőtti köztársasági szintű választásokon mintegy ezer szavazatot gyűjtöttek be Belgrád
területén. Nebojša Marjanović, a szervezet vezetője elmondta: a számítások szerint most, a
részvételi arányoktól függően, három–hétezer szavazatra lenne szükség ahhoz, hogy a párt
be tudjon juttatni egy képviselőt a városi képviselő-testületbe, vagyis ahhoz, hogy át tudja
lépni a természetes parlamenti küszöböt.
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2014. március 3. – Új Magyar Képes Újság
Az eszéki államügyészég nem emel vádat a várdaróci soviniszta randalírozás ügyében. Az
esetet visszautalta a rendőrségnek. A hatóság hivatalból, szabálysértés miatt indít eljárást
a fiatalok ellen a pélmonostori szabálysértési bíróságon. Ivan Barna, az eszéki
államügyészég szóvivője lapunknak elmondta, hogy az ügy alapos kivizsgálása során nem
találták megalapozottnak a vádakat, miszerint a fiatalok nemzetiségi alapon gyűlöletet
szítottak és ezzel bűncselekményt követtek el, ezért visszautalták az ügyet a rendőrséghez,
az pedig a pélmonostori szabálysértési bíróságon indít eljárást az elkövetők ellen.

Húszéves a zágrábi magyar óvoda

Horvátország

Az ügyészség ejtette a várdaróci ügyet

A kétnyelvű tanintézmények hatékonyabb működéséért
2014. március 3. – RTV Slovenija Hidak
A kisebbségi közegben működő pedagógusok nyelvismeretének további fejlesztését segíti
az projekt, amely EU-s támogatással, valamint a Szlovén Oktatási, Tudományos és
Sportminisztérium támogatásával valósul meg. A hétfői sajtótájékoztatóról a Hidak
készített összeállítást.

Muravidék

2014. március 3. – Új Magyar Képes Újság
A hét végén tartotta megalakulásának a 20. évfordulóját Zágráb város egyetlen magyar
óvodai csoportja, amely 1994 márciusától működik a Potočnica Óvodában. A zágrábi
magyarok lélekszámukat tekintve szórványmagyarságnak minősülnek, a horvát
fővárosban mégis sikerült megszervezni a magyar kisebbségi oktatás alapformáit. Az
óvoda 1994-ben kezdte el működését, a HMDK zágrábi egyesületének kezdeményezésére.
Az elmúlt két évtizedben több mint háromszázan jártak a magyar csoportba. Jelenleg is
húsz magyar ovis van, ami minden körülményt figyelembe véve kimagasló eredmény.
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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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