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Vezető hírek

Orbán Viktor: békét akarunk
2014. március 4., Kormany.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Tárgyalásos megoldásra van szükség, a háború egyetlen alternatívája a tárgyalás jelentette ki Orbán Viktor az ukrán válsággal kapcsolatban kedden az Országházban. A
miniszterelnök úgy fogalmazott: "békét akarunk és nem vért".

A parlament megszavazta az új Ponta-kormányt
2014. március 4.,MTI, maszol.ro, Erdély. ma
Bizalmat szavazott kedden a parlament Victor Ponta miniszterelnök új koalíciós
kormányának, amelyben az RMDSZ is részt vesz. A harmadik Ponta-kabinet szerkezetéről
és összetételéről szóló határozatot 346 szavazattal 192 ellenében fogadták el a honatyák.
Ám a miniszterek egyelőre nem tehetik le az esküt.

Az EMNP állásfoglalása az RMDSZ kormányba lépése kapcsán
2014. március 4., MTI, Erdély.ma, maszol.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Az Erdélyi Magyar Néppárt aggasztónak tartja, hogy az RMDSZ kormányzati
szerepvállalását rögzítő dokumentum – annak ellenére, hogy képviselői a mérleg nyelvét
alkotják a kormánytöbbség biztosításában –, semmilyen garanciát nem tartalmaz az
erdélyi magyar közösség jogainak érvényesítésére.

Bárdos Gyula: a Beneš-dekrétumok vagy az autonómia nem lehet tabutéma
2014. március 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Beneš-dekrétumok vagy az autonómia témája nem lehet tabu – jelentette ki Bárdos
Gyula, a Magyar Közösség Pártja államfőjelöltje a TASR hírügynökségek adott interjúban.
Az MKP jelöltje Bugár Béla állítása kapcsán, miszerint indulásával Robert Fico kormányfő
malmára hatja a vizet, elmondta: nem valaki ellen, hanem valamiért indult a
megmérettetésen. „Egy folyamat eredménye, hogy első alkalommal magyar államfőjelölt is
részt vesz a küzdelemben. Az MKP saját jelöltet indított a megyei választásokon, ami
kitűnően sikerült. Világos, hogy van támogatottságunk” – húzta alá. „Semmi esetre sem
segítünk a kormányfőnek abban, hogy köztársasági elnök legyen” – szögezte le.

Turcsinov nem írja alá a nyelvtörvény eltörlését
2014. március 4. – MTI, hirado.hu
Olekszandr Turcsinov ideiglenes ukrán államfő megerősítette, hogy nem írja alá a
kisebbségi nyelvtörvény eltörléséről hozott parlamenti határozatot. Elmondta, hogy a
parlament kedden munkacsoportot hoz létre. Kiemelte, hogy a testület egy olyan új
nyelvtörvénytervezet dolgoz ki, amely „lehetőséget teremt minden Ukrajnában használatos
nyelv fejlődésére”. Hangsúlyozta, hogy semmilyen megkülönböztetés nem lesz nyelvi,
nemzetiségi, vallási és felekezeti hovatartozás szerint Ukrajnában.
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A visegrádi országok miniszterelnökeinek közös nyilatkozata
2014. március 4., Kormany.hu
A visegrádi országok miniszterelnökeit mély aggodalommal tölti el Ukrajna területi
integritásának megsértése és az a tény, hogy az orosz parlament Ukrajna területén
végrehajtandó katonai műveletre adott felhatalmazást az ukrán kormány tiltakozása
ellenére. A miniszterelnökök elítélnek minden Ukrajna szuverenitását és területi épségét
fenyegető lépést és felhívnak a feszültség párbeszéden keresztül történő haladéktalan
csökkentésére az ukrán és a nemzetközi jog normáinak tiszteletben tartásával, valamint
összhangban az 1994-ben megkötött Budapesti Memorandummal.

Martonyi: az RMDSZ részvétele javíthatja a kétoldalú kapcsolatokat
2014. március 4., MTI
Nagy valószínűséggel javítja a magyar-román kapcsolatok légkörét, hogy a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is bekerült az új román kormánykoalícióba mondta Martonyi János külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában kedden.

Magyarország

2014. március 4. – MTI, hirado.hu
A magyar nyelvi örökség feltárására, a nyelv ápolására, gondozására, fejlesztésre és egyes
állami feladatok ellátására Magyar Nyelvstratégiai Intézetet hoz létre a kormány, az április
1-jén felálló új intézet irányítását a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján a
miniszterelnök látja el. Az intézet dolgozza ki az új magyar nyelvi tankönyvprogram
nyelvészeti szakmai alapjait, őrzi a nyelvi gazdagságot, különös tekintettel a magyar
nyelvjárásokra és a rétegnyelvekre. Az MNYI feladata továbbá a nyelvi kisebbségvédelem,
kiemelten a magyar szórványok, határon túli nyelvváltozatok helyzetének vizsgálata.

Erdély

Döntött a kormány a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról

Megkezdték a miniszterjelöltek meghallgatását
2014. március 4., maszol.ro
Elkezdték kedden a parlamenti szakbizottságok a harmadik Ponta-kabinet
miniszterjelöltjeinek meghallgatását. Az RMDSZ-es tárcavezetőket is magába foglaló
kormány beiktatásáról délután háromkor szavaznak a honatyák. A szakbizottságok
összesen 13 miniszterjelöltet hallgatnak meg. Köztük Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, a
kulturális miniszteri poszt várományosát és Korodi Attila képviselőt, akit a
környezetvédelmi tárca élére javasolnak.

3

2014. március 4., Erdély.ma, ujszo.com
Csak egységes kisebbségpolitikával, közös diplomáciai fellépéssel lehet az Európai Uniót
érzékennyé tenni a nemzeti közösségeket, például a külhoni magyarságot egyes esetekben
érő jogsértések iránt – véli Tőkés László erdélyi európai parlamenti képviselő.

Erdély

Tőkés: egységesen kellene fellépni kisebbségi ügyekben az unióban

Tőkés sérelmezi, hogy az RMDSZ lemondott a háromtagú brüsszeli
képviseletről
2014. március 4., MTI, Erdély.ma
Nyilatkozatban sérelmezte Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
csak két európai parlamenti mandátum megszerzését tekinti céljának, jóllehet az erdélyi
magyarság eddig három képviselőt juttatott az Európai Parlamentbe.

Vonulva „mennek haza” a Székely Szabadság Napján?
2014. március 4., maszol.ro, Krónika
Elmarad Marosvásárhelyen a március 10-i Székely Szabadság Napjára tervezett felvonulás
– jelentette be mai sajtótájékoztatóján Izsák Balázs és jogi képviselője Kincses Előd. A
bírósági döntést megfellebbezni nem maradt idő, utolsó reménye a szervezőknek az, hogy
közbelép a prefektus.

Székely szabadság napja – A miniszterelnökhöz fordult az SZNT
2014. március 4., MTI, Erdély.Ma
Victor Ponta román miniszterelnökhöz fordult kedden a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
azzal a kéréssel, hogy utasítsa Maros megye prefektusát a marosvásárhelyi felvonulást
betiltó polgármesteri határozat törvényszéki megtámadására. Izsák Balázs, az SZNT
elnöke a keddi marosvásárhelyi sajtótájékoztatója után az MTI-nek elmondta, a prefektusi
óvás azonnal felfüggesztené Dorin Florea polgármester határozatát, és a Székely szabadság
napjára, jövő hétfőre meghirdetett megemlékezés után megtartható lenne a tiltakozó
felvonulás is.

Kelemen a kulturális programok és az örökségvédelem finanszírozását
bővítené
2014. március 4., MTI, Erdély.ma, maszol.ro
A kulturális programoknak és az épített örökség védelmének finanszírozását bővítené
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a kulturális
tárca élén - mondta a politikus kedden az MTI-nek.
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2014. március 4., MTI, maszol.ro, Erdély.ma, Krónika
Nem tekinti prioritásnak a verespataki aranybánya-beruházást Korodi Attila, a harmadik
Ponta-kormány környezetvédelmi miniszteri posztjának várományosa.
Az RMDSZ-es képviselő kedden a kormány beiktatását megelőző parlamenti bizottsági
meghallgatás után az MTI-nek elmondta: a verespataki aranybánya-beruházás jelenleg
holtvágányon van, ezért nem tekinti prioritásnak.

Erdély

Korodi Attilának nem prioritás a verespataki bányaberuházás

Máté: lehet, hogy csak jövő héten lesz USD-RMDSZ-kormány
2014. március 4., maszol.ro
Egy darabig még biztos a régi – ideiglenes miniszterekkel teletűzdelt – kormány irányítja
Romániát, a parlament által kedden jóváhagyott, RMDSZ-es részvételű Ponta-kabinet
várhatóan csak jövő héten lép hivatalába – mondta kedd este a maszol.ro-nak Máté
András.

PSD-s morgolódás: túl sokat ígértünk az RMDSZ-nek
2014. március 4., maszol.ro
A Szociáldemokrata Párt (PSD) több megyei szervezetének vezetője elégedetlen a
harmadik Ponta-kormány összetételével és az RMDSZ-szel kötött politikai
megállapodással – írta kedden több román lap PSD-s forrásokra hivatkozva

Borbély: 25 év után magyar prefektusa lesz Maros megyének
2014. március 4., maszol.ro
„A koalíciós pártok vezetőivel aláírt megállapodás lehetőséget ad arra, hogy a magyar
kisebbség nyelvi, kulturális és szociális kérdéseivel kapcsolatos célkitűzéseinket
megvalósítsuk, másrészt pedig garanciát jelent arra, hogy bele tudunk szólni a
magyarságot érintő valamennyi döntésbe” – mondta hétfőn az RMDSZ politikai alelnöke.
Borbély Lászlót a szövetség sajtóirodája idézte.

Dorin Florea a MOGYE színvonaláért aggódik
2014. március 4., maszol.ro
Politikai beavtkozás nélkül oldaná meg a Marosvásárhelyi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE)
helyzetét
Dorin
Florea. A
marosvásárhelyi
polgármester
keddi
sajtótájékoztatóján elmondta: szerinte ha az RMDSZ kormányra lép, újból elkezdődik a
politikai vita az orvosi egyetem körül. „Szívesen foglalkoznék az üggyel, a rektorral együtt,
a magyarokkal és a románokkal közösen megoldanám a problámákat” – hangsúlyozta az
elöljáró, kiemelve azt is, hogy nincs kifogása a magyar kar megalakulása ellen, ahogy az
ellen sem, hogy a diákok magyarul tanuljanak.
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Erdély

Etnikai szeparatizmussal vádolják Victor Pontát a MOGYE kapcsán
2014. március 4., Erdély.ma
Etnikai szeparatizmussal vádolja Victor Ponta miniszterelnököt a Demokrata-liberális Párt
és a Népi Mozgalom Párt Maros megyei szervezete. Mindkét alakulat vezetősége úgy véli: a
politikumnak nem lenne szabad beleavatkoznia a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem ügyeibe, amely szerintük kizárólag a tanintézmény
vezetőségének hatáskörébe tartozik.

Egymillió lejjel többet szánnak idén kulturális rendezvények támogatására
Marosvásárhelyen
2014. március 4., Erdély.ma
Egymillió lejjel többet fordít idén kulturális rendezvények támogatására a marosvásárhelyi
önkormányzat, tájékoztat az ErdélyFM.

A román lapok bírálják az RMDSZ-szel kötött kormányzati megállapodást
2014. március 4. Erdély.ma
A független és ellenzéki román lapok kedden bírálták Victor Ponta szociáldemokrata
(PSD) miniszterelnöknek a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) előző
nap kötött, a közös kormányzásról szóló megállapodását, míg a PSD-hez közel álló lapok
nem kommentálták az RMDSZ belépését a kormányba.

Új óvoda épül a Maros megyei Mezősámsondon
2014. március 4. Erdély.ma
A mezősámsondi általános iskola 15 osztállyal működik. A román tagozaton két önálló
osztály van (V., VI.), az összes többi egy vagy két másik osztállyal összevontan működik. Az
óvodában egy magyar és egy román csoport van.

Zákonyi Botond Aradon: a határon átnyúló együttműködést vizsgálták

Felvidék

2014. március 4., Erdely.ma, nyugatijelen.com
Ma Aradra érkezett Zákonyi Botond, Magyarország tavaly december elején hivatalba lépett
új bukaresti nagykövete. A Magdó János kolozsvári főkonzul kíséretében érkező diplomata
amolyan bemutatkozó körút részeként ejtette útba Arad megyét, amelynek során azokat a
megyéket keresi fel, ahol komolyabb magyar közösség él, hogy tájékozódjon az ottani
politikai-társadalmi-kulturális helyzetről.

Orosz Örs: nem kívánjuk legitimálni a kisebbségi kormánystratégiát
2014. március 4. – hirek.sk
Valós és valótlan megállapításokat is tartalmaz az emberi jogi kormánystratégia
kisebbségekkel foglalkozó része. Az előterjesztett hozzávetőleg 15 oldalas javaslatból
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Új szlovák-magyar határátkelőkről egyeztettek
2014. március 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Az új szlovák-magyar határátkelők megvalósításáról egyeztetett a nagyszombati megye
vezetése Magyar Levente külügyi helyettes államtitkárral és Viktor Stromček szlovák
közlekedésügyi államtitkárral kedden Nagyszombatban. A 25 új szlovák-magyar
határátkelő létrehozásáról még 2012 februárjában írt alá kormányközi megállapodást a két
fél. A mostani egyeztetés központi témáját azok a határon átívelő infrastrukturális
beruházás-tervezetek képezték, amelyek európai uniós támogatással valósíthatók meg.

Felvidék

azonban hiányoznak az ajánlások és a célok. A kisebbségi bizottság magyar tagjai
sokadmagukkal együtt azt vallják: vállalhatatlan az anyag, és tiltakozásképpen inkább
kimaradtak a stratégiát elkészítő munkacsoportból.

Simon a Híd listavezetője az EP-választáson
2014. március 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Simon Zsolt lesz a Híd listavezetője a májusi EP-választáson. A listán Nagy József a
második, František Šebej a harmadik helyet foglalja el. A lista hivatalossá azonban csak
március 8-án, az Országos Tanács ülése után válik, ahol szavaznak majd róla. Solymos
László szerint kevéssé valószínű, hogy valami változni fog, így reális elképzelésünk lehet
arról, kiket küldene a Híd Brüsszelbe.

SNS: A magyarországi pártok ne kampányoljanak Szlovákiában!
2014. március 4. – Új Szó
Szlovák Nemzeti Párt (SNS) felszólítja a magyarországi pártokat, tartózkodjanak a
szlovákiai kampányolástól. Az SNS elnöksége szerint megengedhetetlen, hogy pártok egy
más állam területén kampányoljanak. Felszólítják a szlovák szerveket, hogy figyeljék az
ilyen tevékenységet, és hozzanak megfelelő ellenintézkedéseket a kettős állampolgárságról
szóló magyar törvénnyel szemben.

Szlovákia is belépne az SZNT luxemburgi perébe
2014. március 4. – MTI, bumm.sk
Szlovákia is kérte belépését abba a perbe, amelyet Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) elnöke, és Dabis Attila az SZNT külügyi titkára indított az Európai Unió
luxemburgi bíróságán az Európai Bizottság ellen, kifogásolva, hogy a bizottság elutasította
a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésük bejegyzését. Hozzátette, a
bíróság nem tájékoztatta arról, hogy elfogadta-e a szlovák kérést, és egyelőre azt sem
tudják, Szlovákia milyen érveket szeretne felsorakoztatni a per során.
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2014. március 4. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség kész részt venni az új kormány munkájában, amennyiben a
Szerb Haladó Párt (SNS) elfogadja a VMSZ programjának alapelveit, jelentette ki Pásztor
Bálint a B92 Kažiprst (Mutatóujj) című műsorában. A VMSZ önállóan indul a március 16ai parlamenti választásokon, Pásztor Bálint pedig a B92 rádió műsorában azt mondta,
pártja szeretné megtartani frakcióját a szerbiai szkupstinában és legalább öt képviselői
hely megszerzésére számítanak a választások után.

Vajdaság

Pásztor Bálint: Tárgyalni fogunk a haladókkal

A szavazólapon 19 lista közül lehet majd választani
2014. március 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) kedden kihirdetett még öt választási listát, így a
március 16-i rendkívüli parlamenti választásokon a pártok, koalíciók és polgári csoportok
összesen 19 listája vesz részt.

Répás Zsuzsanna Vajdaságba látogat
2014. március 4. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV
Répás Zsuzsanna, Magyarország Közigazgatási és igazságügyi minisztérium
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Pásztor István, a Vajdasági Magyar
Szövetség elnökének meghívására március 5-én Vajdaságba látogat. A program keretében
Répás Zsuzsanna részt vesz és beszédet mond a Vajdasági Magyar Szövetség 18 órakor
kezdődő programbemutatóján az Újvidéki Színházban, közli a VMSZ sajtószolgálata.

Magyarország segíti Szerbiát az EU csatlakozás adta lehetőségek
kihasználásában
2014. március 4. – Pannon RTV, Magyar Szó
Magyarország segíti Szerbiát és az itt élő magyarokat az EU csatlakozás adta lehetőségek
kihasználásában. Erről biztosította ma a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőit Ódor
Bálint Szabadkán. Magyarország EU ügyekért felelős helyettes államtitkára meglátogatta a
szabadkai Masterplast Yu Kft-t is. Szerbia uniós csatlakozása egy lehetőség a vajdasági
magyarság számára, hogy a szerbiai joganyagba bekerüljenek a számára kulcsfontosságú
érdekek. A csatlakozási tárgyalásokkal új lehetőségek nyíltak meg Szerbia számára.
Fontos, hogy az itteni magyarság is felkészüljön ezeknek a kihasználására.

Kishegyesen töretlen az érdeklődés a kettős állampolgárság iránt
2014. március 4. – Pannon RTV
Kilencedszer szerveztek kihelyezett konzuli fogadónapot Kishegyesen. Ma több mint 150en adhatták át igénylésüket az egyszerűsített honosítási eljárásra vonatkozóan. A
községben töretlen az érdeklődés a kettős állampolgárság iránt. „Én magyar
állampolgárnak születtem és magyar is akarok maradni, nekem ez nagyon fontos” –
mondja Szőke Ilona, aki férjével érkezett a kishegyesi tűzoltó otthonba, hogy átadja
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Vajdaság

honosítási kérelmét. Mindketten rendelkeztek már magyar állampolgársággal, ezért
tartották fontosnak az igénylés benyújtását.

A vajdasági magyarság kapaszkodója

Kárpátalja

2014. március 5. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség a magyarkanizsai városháza dísztermében mutatta be a párt
programját, vázolta fel a következő négyéves parlamenti ciklus kitűzött céljait a párt
vezetőinek, képviselőjelöltjeinek jelenlétében. Ódor Bálint, a magyar külügyi tárca EUügyekért felelős helyettes államtitkára is jelent volt az összejövetelen, beszédében egy
egyszerűnek hangzó, de nem könnyen megválaszolható kérdést tett fel: Mit hozhat a
vajdasági magyarságnak az uniós csatlakozás? Mint mondta, a válasz attól függ, hogy mi
történik a hosszú csatlakozási folyamat ideje alatt, hogy sikerül-e megjeleníteni a vajdasági
magyar érdekeket. Ahhoz, hogy Magyarország segíteni tudjon, egy olyan komoly partnerre
van szüksége, mint amilyen a VMSZ – húzta alá Ódor.

Átvette hivatalát Kárpátalja új kormányzója

Horvátország

2014. március 5., Kárpátinfo.net
Munkába állt kedden Ungváron Valerij Luncsenko, Kárpátalja hétvégén kinevezett
kormányzója, akit, a tervek szerint, két nap múlva iktatnak be hivatalosan a tisztségébe.
Első intézkedéseként Luncsenko utasította a kárpátaljai katasztrófavédelmi hatóságot,
hogy fokozza a felkészülést az esetleges tavaszi áradásokra a lakosság védelme érdekében.
Találkozott az ungvári tüntetők képviselőivel, köztük a Polgári Konvent, az önvédelmi
alakulatok vezetőivel és a kijevi események kárpátaljai részvevőivel – adta hírül a Csasz
Zakarpattya kárpátaljai hírportál.

Konferenciasorozat a horvátországi magyar nyelvű oktatás jövőjéről
2014. március 4. – Új Magyar Képes Újság
Magyarország eszéki főkonzulátusa, társszervezésben a Horvátországi Magyar
Pedagógusok Fórumával, az elmúlt hétvégén konferenciát szervezett a horvátországi
magyar oktatás jövőjéről. A tanácskozás fő előadója a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon vezetői voltak, sikeres működésükről tartottak
szakmai összefoglalót.
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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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