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MOGYE: elhalasztották a döntést a magyar főtanszékek létrehozásáról
2014. március 20. – maszol.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Szabadság
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szenátusa csütörtöki
ülésén megvitatta a magyar főtanszékek létrehozásának a kérdését, de egy évvel
elhalasztotta a döntést - tájékoztatta az MTI-t Szilágyi Tibor rektorhelyettes. A magyar
főtanszékek létrehozása az egyik sarkalatos pontja volt annak a megállapodásnak, amelyet
2012 szeptemberében a Ponta-kormány akkori tanügyminisztere is aláírt. "A törvény
egyértelműen kimondja, hogy a kisebbségi oktatási vonal (magyar tagozat) főtanszékekbe
szerveződik. A törvény végrehajtását kértük. A szenátusi többség viszont arra hivatkozott,
hogy ugyanannak a törvénynek egy másik cikkelye az egyetemi autonómia alapján a
szenátus jogkörébe utalja a főtanszékek létrehozását" - világította meg a döntés hétterét
Szilágyi Tibor. A rektorhelyettes hozzátette, a magyar tagozat álláspontja szerint
semmilyen egyetemi autonómia nem jogosítja fel az egyetem vezetését arra, hogy a
törvényt áthágja.

Németh: új esély az RMDSZ bekerülése a román kormányba
2014. március 20. – maszol.ro, MTI
A magyar-román kapcsolatokban új esélyt jelent, hogy az RMDSZ a román kormány része
lett - mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára újságíróknak
Kaplonyban csütörtökön. Az államtitkár a községben Szatmár megye polgármestereivel
találkozott, majd megtekintette a Károlyi grófok kriptáját. Az államtitkár elmondta, hogy a
két közeljövőbeli választás, a magyar országgyűlési és az európai parlamenti választás volt
a téma a kaplonyi találkozón. A részvétel az az eszköz, amellyel "harcolhatunk a
jogainkért" - fogalmazott. Hangsúlyozta: minél nagyobb arányban vesznek részt az
emberek ezeken a választásokon - "és hál' Istennek nagyon sokan vehetnek részt" -, annál
nagyobb esély van arra, hogy a nemzetiségi jogokat érvényesíthetik.

Áder János köztársasági elnökkel találkozott Biró Zsolt
2014. március 20. – Nyugati Jelen
Az erdélyi magánlátogatáson tartózkodó magyar köztársasági elnökkel Kolozsváron
találkozott a Magyar Polgári Párt elnöke. Biró Zsolt elsősorban nemzetpolitikai
kérdésekről, de a román – magyar gazdasági kapcsolatok alakulásáról, infrastrukturális
beruházásokról (köztük kiemelten az észak erdélyi autópálya építése körüli huzavonáról)
tájékoztatta a magas rangú vendéget. Áder János köztársasági elnök látogatása során
erdélyi negyvennyolcas emlékhelyeket keresett fel, kulturális intézményeket látogatott
meg, Kolozsváron pedig az erdélyi közélet szereplőivel, a történelmi magyar egyházak és a
politikai élet vezetőivel találkozott.
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Nyilvános vitára bocsátotta autonómiakoncepcióját a Néppárt
2014. március 20. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság
Az autonómia ügyében eljött az egyenes beszéd ideje, világosan el kell mondanunk, mit
akarunk, és mivel az RMDSZ az ismételt felszólítás ellenére sem nyilatkozott állítólagos
autonómiatervezetéről, az Erdélyi Magyar Néppárt úgy döntött, hogy nyilvános vitára
bocsátja regionális autonómiakoncepcióját – jelentette ki Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke
csütörtökön Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatóján.

Európai Kisebbségi Közösségek napját javasol Kelemen Hunor
2014. március 20. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen
„Az európai kisebbségi szolidaritás megőrzése érdekében koordinálni kell az európai
szintű erőfeszítéseket. A kisebbségi polgári kezdeményezés fellebbezésével párhuzamosan
a politikai cselekvés útjára kell lépnünk" – fogalmazott Kelemen Hunor szövetségi elnök,
miniszterelnök-helyettes azon a március 19-én, Brüsszelben szervezett tanácskozáson,
amelynek témája az európai kisebbségi közösségek együttműködése volt. A szövetségi
elnök szerint a közelgő európai választás lehetőséget teremt arra, hogy a kisebbségi
közösségek bemutassák jelöltjeiket és célkitűzéseiket.

Kárt okozott az államnak a marosvásárhelyi színház Marius Pascan szenátor
szerint
2014. március 20. – transindex.ro
Panaszt tett Gáspárik Attila az Országos Számvevőszéknél, amiért a hatóság az ügy
lezárása előtt információkat szivárogtatott ki a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznál
végzett ellenőrzésekről. A színház igazgatója azt mondta az Erdély FM-nek, a hatóság
törvényt sértett, mivel a vizsgálatok eredményeit csak azok lezárása után lehet közzétenni.
Ezzel szemben a Maros megyei Számvevőszék megosztott az üggyel kapcsolatos
információkat Marius Pascannal. A Maros megyei szenátor ezek alapján azzal vádolja a
marosvásárhelyi színházat, hogy több mint 3 millió lejes kárt okozott az államnak.

A rendőrfőnök szerint mintegy 400-an vettek részt a Vatra Romaneasca
tüntetésén
2014. március 20. – transindex.ro
Mintegy 400 személy vett részt azon a tüntetésen, amelyet a Vatra Românească Szövetség
szervezett tegnap Marosvásárhelyen - tájékoztatott Valentin Bretfelean, a marosvásárhelyi
rendőrség vezetője. Helyszíni becslések szerint 250-300 személy vehetett részt a
tüntetésen, amelyen Gheorghe Funar, a Nagy Románia Párt elnöke is jelen volt. Florin
Oproiescu, a Vatra Românească Szövetség elnöke elmondta, nem a magyarok ellen
tüntettek, hanem a szélsőséges megnyilvánulások, a szeparatizmus ellen, viszont a tömeg
magyarellenes rigmusokat is skandált.
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2014. március 20. – Erdély Ma, Duna Tv
Mintegy háromszázan gyűltek össze szerda délután Marosvásárhelyen Avram Iancu szobra
előtt, hogy felhívják a hatalom figyelmét, ne hagyja figyelmen kívül a Vatra Româneascăt,
és ne hozzon románellenes döntéseket. Az esemény után Marosvásárhely főterén a Duna
Tv munkatársa, Izsák Ildikó Novák Csaba Zoltán történésszel beszélgetett. Novák Csaba
Zoltán úgy véli, hogy az elmúlt két év eseményei reaktiválták a Vatra Romaneasca
mozgalmát, és bizonyára tudatosan szervezték ezt a rendezvényt pontosan az 1990-es
márciusi események 24 éves évfordulójára. A történész szerint a Vatranak ez a
megmozdulása egy önmegerősítő akció volt, és üzenetet jelent a székelyföldiek
autonómiatörekvéseire.

Erdély

Történész: a Vatra rendezvénye válasz az autonómiatörekvésekre

22 ezer aláírást gyűjtöttek össze az RMDSZ EP-listájára Kolozs megyében
2014. március 20. – transindex.ro, Krónika, Szabadság
22 749 személy támogatja Kolozs megyében az RMDSZ EP-listáját, ebből 10 ezer személy
Kolozsváron írt alá - mondta el kolozsvári sajtótájékoztatóján csütörtökön Máté Andás
Levente képviselő. Az aláírásgyűjtést végző több mint 30 önkéntes ezzel az aláírásszámmal
túlteljesített, hiszen a Kolozs megyei RMDSZ-nek 17 ezer aláírást kellett volna
összegyűjtenie. A képviselő elmondta, három esetben próbálták megfélemlíteni az
önkénteseket. "A Mărăşti tér egyik tömbházában egy román nemzetiségű személy űzte ki a
lépcsőházból az önkénteseket, azt kiabálva, hogy nincs szükség az RMDSZ-re" - számolt be
Máté.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntetik ki Dr. Dobai István
jogbölcsészt
2014. március 20. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntetik ki a székelyudvarhelyi Dr. Dobai István
90 éves jogbölcsészt, nemzetközi jogdoktort, a Magyar Tudományos Akadémia kültagját. A
magas rangú kitüntetést idén a nemzeti ünnep alkalmából kellett volna átadnia Áder
Jánosnak köztársasági elnöknek, azonban az idős bácsi egészségi állapota miatt nem
tudott Budapestre utazni, hogy átvegye a rangos kitüntetést, így Magyarország
csíkszeredai főkonzulja, Zsigmond Barna Pál hozza el azt Székelyudvarhelyre.

Tőkés: még mindig nem bukott meg a kommunizmus
2014. március 20. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu
A kommunizmus bukása óta eltelt 25 év mérlegét igyekezett megvonni az a szerdai
konferencia, amelyet Tőkés László romániai magyar európai parlamenti (EP-) képviselő,
egykori királyhágómelléki református püspök szervezett az Európai Parlament brüsszeli
épületében. Tőkés László a konferencia előtt magyar újságíróknak elmondta, hogy már az
emlékezetpolitikában komoly hiányosságot érzékel, és javasolni fogja, hogy Európa a
kommunizmus összeomlásának évfordulójáról is emlékezzen meg. Úgy véli ugyanis, hogy
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kettős mércének minősül, hogy „szinte semmit sem ér a kommunizmus áldozatainak
értéke és vére", miközben a nácizmus áldozatairól „teljes joggal és okkal megemlékezünk".
A romániai magyar politikus szerint hasonlót érdemelnének a másik totalitárius diktatúra
áldozatai is.

EP-választások: börtön jár a kettős szavazásért
2014. március 20. – maszol.ro, Szabadság
„Az RMDSZ listájára szavazzanak a romániai magyarok, és vigyázzanak: ha két listára
(romániaira és magyarországira) adják le a voksukat, akár börtönbüntetéssel fizethetnek
érte” – figyelmeztetett csütörtöki, kolozsvári sajtótájékoztatóján Máté András képviselő. A
magyarországi, április 6-i választásokat illetően a megyei szervezet elnöke arról beszélt, az
elmúlt időszakban tizenhat Kolozs megyei településen járva 250 iratcsomót állítottak
össze. Mint mondta, március 22-ig, délután 16 óráig lehet még regisztrálni, ehhez pedig a
valasztas.hu honlapot ajánlja. A regisztráció egyszerűségét demonstrálandó a csütörtöki
sajtótájékoztatón egy kollégáját megkérte, élőben tegye meg a szükséges lépéseket.

Négy magyar helység névtábláját festették le Szatmár megyében
2014. március 20. – maszol.ro, Krónika
Négy magyar település helységnévtábláját festették le Szatmár megyében szerdán délután:
Batiz, Gombáspuszta, Sárközújlak és Avasújváros tábláit. Ugyanakkor hat személy gyűlt
össze a Közigazgatási palota előtt Szatmárnémetiben, ahol magyarellenes szlogeneket
kezdtek skandálni – írja a szatmar.ro. A hat ember többek közt azt skandálta, hogy Erdély
soha nem volt Magyarország része, valamint, hogy a romániai magyarságnak túl
széleskörűek a jogai.

Kitoloncolták az Új Magyar Gárda erdélyi vezetőjét az országból
2014. március 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, hirado.hu,
szekelyhon.ro
Öt évre nem kívánatos személynek nyilvánította Románia területén Mikola Bélát, az Új
Magyar Gárda erdélyi vezetőjét a bukaresti ítélőtábla. Az ítélet azonnal végrehajtandó,
viszont tíz napon belül fellebbezhető. Mikola az Agerpres tudósítása szerint délután fél öt
körül marosvásárhelyi lakásából indult el a magyar határ felé, álarcosok kíséretében. Az Új
Magyar Gárda vezetője korábban azt nyilatkozta, soha nem hágta át Románia
alkotmányát, az ellene folytatott eljárás pedig kizárólag politikai természetű.

Szavaztak a kolozsvári kulturális támogatásokról
2014. március 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság
Az idei projektek támogatásáról szavazott csütörtökön a kolozsvári városi tanács: összesen
4,5 millió lejt fordítanak kulturális és ifjúsági programokra. Horváth Anna alpolgármester
javaslatára tavalytól külön tárgyalja a tanács a kiemelt, regionális jelentőségű
rendezvényeket, valamint a kisebb, helyi jellegű projekteket. "Idén 2.535.000 lej jut a
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regionális jelentőségű, kiemelt projektekre, amelyek között a Kolozsvári Magyar Napok
idei kiadása, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Interferenciák fesztiválja, a Kolozsvári
Állami Magyar Opera Bánffy Miklós Napok rendezvénye, a TIFF Nemzetközi Filmfesztivál,
valamint az Ecsetgyár támogatása is szerepel. A helyi jellegű projektekre szánt keretösszeg
idén 1.197.000 lej" - mondta Horváth Anna. A Kincses Kolozsvár Egyesület a Kolozsvári
Magyar Napok szervezésére idén 130.000 lejt kap, míg tavaly 80.000-et, tavalyelőtt pedig
40.000-et szavazott meg a tanács erre a célra.
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2014. március 20. – Erdély Ma, Szabadság
A honosításban és a választási regisztrációban nyújtott segítség után az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) irodahálózata most abban is segít, hogy az április 6-i
magyarországi országgyűlési választáson voksolni kívánó erdélyi magyar állampolgárok
szavazatai eljussanak Magyarország erdélyi külképviseleteire – mondta Sándor Krisztina,
az EMNT ügyvezető elnöke sajtótájékoztatón, amelyet Gergely Balázzsal, az EMNT középerdélyi régióért felelős alelnökével közösen tartott csütörtökön, Kolozsváron. Erdélyben
eddig több mint 120 ezren regisztráltak a magyarországi választásra, ebből több mint 80
ezren az EMNT-irodák és az Erdélyi Magyar Néppárt önkéntesei segítségével – mondta
Sándor Krisztina. Hozzátette: a Néppárt a szavazással kapcsolatban tájékoztató szórólapot
készített, amelyet mintegy 150 ezer példányban Erdély-szerte terjesztenek.

Szombaton zárul a regisztráció, hétfőtől lehet szavazni
2014. március 20. – Krónika, szekelyhon.ro
Szombaton 17 óráig regisztrálhatnak interneten a magyarországi választási névjegyzékbe
azok a határon túli magyar állampolgárok, akik voksolni szeretnének az április 6-án
esedékes országgyűlési választásokon. Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai
főkonzulja csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: aki a szavazási levélcsomagot
valamely külképviseletre kérte, kizárólag személyesen veheti át a küldeményt. A főkonzul
hangsúlyozta: lényeges, hogy a külhoni regisztrált személyek nem csak április hatodikán
szavaznak – mint ahogy a Magyarországon élők –, hanem már hétfőtől, március 24-től
kezdve voksolhatnak, ekkortól ugyanis már le is lehet adni a külképviseleteken, illetve el
lehet küldeni a kitöltött levélcsomagot, illetve szavazólapot.

Időutazás erdélyi magyar diákoknak
2014. március 20. – Krónika
Időutazók címmel ötszáz euró fődíjas történelmi vetélkedőt szervez erdélyi magyar
középiskolásoknak Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa és a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete – jelentették be csütörtöki kolozsvári
sajtótájékoztatójukon a kezdeményezők. Magdó János főkonzul elmondta, a tavaly
Pénzmágnes címmel megszervezett közgazdasági tárgyú vetélkedő sikerén felbuzdulva
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Fókuszpontban a felsősök
2014. március 21. - Becze Dalma – szekelyhon.ro
Megtekintések száma131 Hozzászólások0
Az óvodások és kisiskolások után az 5-8 osztályosoké a pálya, ugyanis a 2014-es év a
külhoni magyar felsősök éve. A program erdélyi körútja zajlik a napokban, amely során
csütörtökön Marosvásárhelyre is ellátogattak a szervezők, és a Bolyai Farkas Gimnázium
diákjainak tartottak interaktív foglalkozást. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzetpolitikai Államtitkárság programjának felelősei a Kárpát-medencei körútjuk során
35 helyszínen járnak. Marosvásárhelyen a Bolyai Gimnázium hetedikeseinek és
nyolcadikosainak tartottak pályaorientációs tréninget.

Erdély

szervezik meg a történelmi megmérettetést. 2013-ban ugyanis 260 középiskolás diák vett
részt a verseny első internetes szakaszában, azaz tízszeres túljelentkezés volt a döntős
helyekre.

Elkészült a romániai magyar közszolgálati rádiókról szóló vitaindító
2014. március 20. – Nyugati Jelen, transindex.ro
Az RMDSZ kezdeményezésére létrejött Kulturális Autonómia Tanács (KAT) felkérésére
Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztő-helyettese, megírta a romániai magyar
közszolgálati rádiókról szóló vitaindító stratégiatervezet. A tanulmányt a KAT – az
eddigiekhez hasonlóan – szakmai, illetve társadalmi vitára bocsátja. A vitaindító elérhető a
http://welemeny.transindex.ro/?cikk=22878 linken.

Arad megyében 8635 RMDSZ-t támogató aláírás
2014. március 20. – Nyugati Jelen
Az RMDSZ EP-listájának a támogatására a határidőig, tegnapig országos szinten, mintegy
230 ezer aláírás gyűlt össze, amihez Arad megye 8635 aláírással járult hozzá, ami egyben
azt is jelenti, hogy a feladatot túl is teljesítették. A legfontosabb cél az volt, hogy minden
magyarlakta településről gyűjthessenek aláírást, éppen ezért, Bognár Levente RMDSZmegyei elnök ezúttal is köszönetet mond mindazoknak, akik az aláírásukkal támogatták a
listát, de azoknak is, akik bármilyen módon közreműködtek az aláírások begyűjtésében. Az
Arad megyében összegyűlt aláírásokat Faragó Péter ügyvezető elnök tegnap juttatta el
Kolozsvárra.

EP-választások: a jó eredményért több pénzt remélnek
2014. március 20. – szekelyhon.ro
A májusi európai parlamenti választásokon való jó arányú részvétel több
kormánytámogatást is jelenthet Hargita megye számára – véli Borboly Csaba. A megyei
önkormányzat elnöke szerint ha jó eredmények születnek a részvétel tekintetében, akkor
nemcsak a csíki miniszterek, hanem az RMDSZ összes államtitkára, kormányzati
tisztségviselője segítségét kérhetik a fejlesztésekhez szükséges pénzösszegek
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biztosításához. Az RMDSZ Csík Területi Szervezetének elnöki tisztségét is betöltő Borboly
csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, a szervezet választási kampánya is erről szól
majd. Hozzátette, arra buzdítják választókat, jöjjenek el szavazni, mert nincs megosztva a
magyarság, nincs magyar-magyar verseny, és fontos, hogy minél többen vegyenek részt az
EP-választásokon. Úgy vélte, a magyarság jogai addig tarthatók meg, amíg erőt tud
felmutatni, ha ezt megkérdőjelezik, újabb jogosítványokat veszíthet el.

Sipos György: pénzek elosztásakor elsősorban a megyei magyarságot kell
szolgálni

Folyóirattárat indított a felvidéki Fórum Kisebbségkutató Intézet
2014. március 20. – MTI, hirado.hu
A DigiTéka nevet viselő új adatbázis, amely a www.adatbank.sk/digiteka címen érhető el,
szlovákiai magyar kézikönyveket, valamint az Új Szó szlovákiai magyar nyelvű napilap
eddig megjelent összes számát tartalmazza.

Megválasztották Pozsony megye alelnökeit

Felvidék

2014. március 21. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
Sipos Györggyel, az Arad Megyei Tanács Költségvetési Bizottságának a titkárával folytatott
beszélgetésen azt próbálták körbejárni, hogy a jelenlegi szűkös gazdasági helyzetben –
akkor még ellenzéki szerepkörben – hogyan sikerült az RMDSZ-es polgármesterek által
vezetett községek számára tiszteletre méltó összegeket szerezni, fejlesztésre?

2014. március 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Pozsony Megye Önkormányzata csütörtöki rendkívüli közgyűlésen megválasztotta a megye
öt alelnökét, köztük a Most-Híd és a Magyar Közösség Pártja jelöltjét is.Németh Gabriella
örömét fejezte ki, hogy a kicsit hosszúra nyúlt egyeztetések után az MKP-nak továbbra is
van alelnöke Pozsony megyében.Németh Gabriella az MKP szociális és egészségügyi
alelnökeként a megyén is ezt a két szakterületet felügyeli majd, akárcsak az elmúlt
időszakban.

Siker a Felvidéken, tanulságokkal
2014. március 21. – Magyar Hírlap
Az alacsony részvétel és az összefogás hiánya is hátráltatta Bárdos Gyulát a szlovákiai
elnökválasztáson. a Magyar Közösség Pártjának jelöltje a Magyar Hírlapnak elmondta:
büszke az 5,1 %-os eredményre, de többet is el lehetett volna érni. Bárdos kiemelte: „Egy
jobb eredménnyel még inkább felhívhattuk volna a figyelmet a felvidéki magyarság
problémáira, az őket fenyegető asszimilációra, de ebben a törekvésben az is hátráltatott,
hogy a Most-Híd vegyes párt nem engem, hanem az úgynevezett Népi Platformba
tömörülve Pavol Hrusovskyt támogatta”. Hozzátette: az elnökforduló második
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2014. március 20. – hirek.sk, Új Szó
Jelentősen növekszik majd a köztársasági elnök szerepe – jelentette ki Robert Fico
miniszterelnök, aSmerállamfőjelöltje.Ficoegy újságírói kérdésre – miszerint nem tartja-e
sajnálatosnak, hogy megválasztása esetén nem rendelkezne végrehajtói jogkörökkel –
válaszolva elmondta: „az államfő rövid időn belül lényegesen fontosabb politikai szereplő
lesz, mint a miniszterelnök”.

Stabil a vajdasági kormánykoalíció?
2014. március 20. – Vajdaság Ma
A vasárnap megtartott köztársasági választásokat követően egyre több spekuláció jelenik
meg azzal kapcsolatban, hogy átalakul-e a vajdasági kormányzó többség. A Vajdasági
Rádió és Televízió utánajárt, hogyan tekintenek erre a kérdésre az érintett pártok. Mint
ismeretes, a tartományi hatalmi koalíciót a Demokrata Párt (DS), a Vajdasági
Szociáldemokrata Liga (LSV) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) alkotja, s a 120
képviselőből 76 a hatalomhoz tartozik. A DS képviselőinek egy része átlépett az Új
Demokrata Pártba (NDS), amely bejelentette, a napokban létrehozza saját frakcióját a
tartományi parlamentben. Janko Veselinović, az NDS tisztségviselője elmondta, a párt
nem lesz romboló tényező Vajdaságban, s megjegyezte, nem fontos, hogy a hatalom
minden szintjén egyforma legyen a hatalmi koalíció összetétele.

Felvidék

Fico szerint nagyobb szerepet kap a köztársasági elnök

Vajdaság

fordulójában az MKP Kiskát abban az esetben támogatná, ha felvállalná az olyan,
magyarság számára fontos ügyeket, mint az önkormányzatiság vagy a nyelvhasználat.
(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. március 21.-i számában olvasható.)

Az MNT demográfiai akciótervének megvalósulásáról
2014. március 20. – Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács illetékesei 2014. március 17-én tanácskozást tartottak az MNT
Népesedési Akcióterv 2013–2017 időszakra szóló stratégia megvalósításában résztvevő
önkormányzatok képviselőivel, ahol a résztvevők beszámoltak a helyi akciótervek
kidolgozásának és megvalósításának stádiumáról, továbbá konzultáltak a nagycsaládos
kártya bevezetéséről, és a családbarát munkahelyek megteremtésének lehetőségeiről.
Örvendetes az, hogy az önkormányzatok fontosnak tartották azt, hogy az MNT Népesedési
Akciótervével összhangban ők is kidolgozzák a saját akcióterveiket, amelyek mellé
pénzügyi forrásokat is rendelnek. Az akciótervek kidolgozása és elfogadása Topolyán,
Adán, Magyarkanizsán és Zentán is folyamatban van, vagy már meg is történt.
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2014. március 20. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség Zenta községi szervezete ugyan teljesen elégedett a
rendkívüli köztársasági parlamenti választásokon helyben elért eredményekkel,
ugyanakkor a zentaiak részvételi aránya valójában sokkal magasabb volt, mint ahogyan azt
a választási jegyzéken jelenleg szereplő személyek száma alapján megállapították –
hangzott el többek között a VMSZ zentai szervezetének sajtótájékoztatóján. Ezen a listán
ugyanis jelenleg majdnem annyi szavazópolgár szerepel, mint amennyien a község
területén élnek, ez azonban nem felel meg a valós adatoknak.

Vajdaság

Negyven helyett hatvan százalék

Választási programját ismertette Szabadkán a Jobbik

Folytatódik a Keleti Partnerség Program
2014. március 20. – Kárpátalja
Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára egynapos
munkalátogatásra Kárpátaljára érkezett, ahol a KMKSZ vezetőivel áttekintették a
kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetét, majd a megye vezetőivel Magyarország és
Kárpátalja stratégiai együttműködéséről, a határinfrastruktúra közös fejlesztéséről, a
magyar kisebbség helyzetéről és a két országot érintő energetikai kérdésekről tárgyalt.
Elmondta, hogy Magyarország félmillió dollárral emeli a Keleti Partnerség Programja
keretében Kárpátaljának nyújtandó támogatást, amiről Ivan Balogával, a Kárpátaljai
Megyei Tanács elnökével és a lebonyolítást koordináló Brenzovics Lászlóval megállapodást
írtak alá, majd ellátogatott Munkácsra és Beregszászba is, ahol a Rákóczi-főiskola épülő, új
szárnyának megtekintése után bejelentette, a magyar kormány újabb 500 ezer dolláros
támogatásban részesítette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát.

Kárpátalja

2014. március 20. – Pannon RTV
A Jobbik Magyarországért Mozgalom választási programját ismertette Szávay István, a
magyarországi párt parlamenti képviselője a szabadkai Szabadegyetemen. A párt – többek
között – a délvidéki magyarok jogainak legszélesebb körű biztosításához kötné Szerbia
uniós csatlakozásának támogatását. A Jobbik a határon túli magyaroknak is lehetővé teszi
a pártba való belépést – vajdasági származású országgyűlési képviselőjelöltjük a szabadkai
Kiss Ervin.

A KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének közgyűlése
2014. március 20. – Kárpátalja
Huszonötödik, jubileumi és egyben tisztújító közgyűlését tartotta múlt szombaton
Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű
Szervezete. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke egyebek mellett arról beszélt, hogy a
kárpátaljai magyarság számára az garantálhatná a nyugodt és kiszámítható jövőt, ha a
nyugatorientált új kijevi vezetés belátná, hogy nemzetiségellenes politikával nem lehet

10

Ünnepség a podheringi obeliszknél
2014. március 20. – Kárpátalja
Munkácson a KMKSZ városi alapszervezetének szervezésében Podheringnél, az 1849.
április 22-én vívott győztes ütközetnek emléket állító obeliszknél méltatta nemzeti
ünnepünket a város és a járás magyarsága.

Kárpátalja

összetartani Ukrajnát, s ezért a jövőben a kisebbségek igényeit is figyelembe vevő
jogszabályok születnének az országban.

’48-ra emlékeztek a főiskolán
2014. március 20. – Kárpátalja
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is megemlékeztek nemzeti
ünnepünkről, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék szervezésében március 14én. A megjelenteket Bocskor Andrea köszöntötte. Bozsik Béla beregszászi magyar konzul
ünnepi beszédében kiemelte, hogy Magyarországon 1990-től tíz évenként sikerült
elfogadni egy-egy olyan törvényt, amelyek mára megteremtették a határon túli magyarok
jogegyenlőségét.

„Ha mi nem állunk ki magunkért, ugyan ki áll ki helyettünk?”
2014. március 20. – Kárpátalja
Nagyszőlősön a Perényi Zsigmond Középiskolában emlékeztek meg a magyar forradalom
és szabadságharc kitörésének 166. évfordulójáról.Tóth István, Magyarország beregszászi
főkonzulja Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolta a jelenlévőknek,
hangsúlyozva, hogy az anyaország kiemelt figyelemmel kíséri a kárpátaljai magyarok
sorsát.

A vereckei gyújtogató kormányzó-helyettes lett
2014. március 20. – Kárpátalja
Valerij Luncsenko, Kárpátalja nemrég kinevezett kormányzója sajtótájékoztató keretében
mutatta be három helyettesét. Az egyik helyettes Oleg Kucin lesz, a Szvoboda Párt
kárpátaljai vezére, az a szélsőséges magyarellenes kirohanásairól ismert politikus, aki két
társával 2011-ben felgyújtotta a vereckei honfoglalási emlékművet.

A kárpátaljai járások új vezetőinek kinevezése ellen tüntettek Ungváron
2014. március 20. – MTI, Mandiner
Több mint százan tüntettek a kárpátaljai járások új vezetőinek kinevezése ellen
csütörtökön Ungváron, azzal vádolva Valerij Luncsenko kormányzót, hogy nem
makulátlan hivatali múlttal rendelkező vezetőket akar kinevezni az ukrajnai megye 13
járásának az élére. A tiltakozók a megyei kormányzati épület előtti téren gyülekeztek, ahol
megjelentek a Kárpátalja megyei átvilágító bizottság tagjai is, akiket a tüntetők hangos
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2014. március 20. – MTI, Kárpátinfo
Az előkészületben lévő új ukrán nyelvtörvény komoly mértékben szűkítené a kisebbségek
nyelvi jogait, mert a jelenlegi 10-ről 30 százalékra emelné a kisebbségi nyelvek
használhatóságának küszöbét, s a magyar tannyelvű oktatást az állam anyagi
lehetőségeitől tenné függővé – jelentette ki Gajdos István.

Komoly összefogásra van szükség
2014. március 20. – Új Magyar Képes Újság
A Laskói Általános Iskola tavaly ünnepelte fennállásának 470. évfordulóját. A jubileumi
programsorozat idén is folytatódik. Az intézmény vezetői lankadatlanul fáradoznak azon,
hogy megállítsák a tanulói létszámnak a horvátországi oktatásra jellemző csökkenését.
Tervben van tornaterem építése és egy sportudvar kialakítása is. Mindezekhez persze
komoly összefogásra van szükség – mondta el Kovacsevity Anna igazgatónő.

Kismartonban tárgyalt Hende Csaba
2014. március 20. – Volksgruppen
Az Ausztria és Magyarország közötti határátkelők számának megduplázása, valamint a
2016-os Szent Márton év pápalátogatása volt több más pont mellett a központi témája
annak a munkamegbeszélésnek, melyet Hans Niessl tartományfőnök és Helmut Bieler
tartományi tanácsos folytatott Hende Csaba magyar honvédelmi miniszterrel csütörtökön
délután Kismartonban.

Kárpátalja

Gajdos István: aggodalmakra ad okot az új nyelvtörvény tervezete

Őrvidék Horvátország

nemtetszéssel fogadtak, azt vetve a szemükre, hogy nem működnek kellő körültekintéssel
az új személyi kinevezések vizsgálatát illetően.
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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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