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2014. március 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap
A magyar nyelv fontosságát és összetartóerejét hangsúlyozta Orbán Viktor magyar
miniszterelnök Szabadkán Kosztolányi Dezső egész alakos szobrának avatóünnepségén.
„Ma már a magyar nemzet jövője minden magát magyarnak valló ember közös felelőssége,
és ebben a felelősségben, akár a közös nyelvben, mindannyian osztozhatunk” – szögezte le
Orbán Viktor, aki a Vajdasági Magyar Szövetség meghívására érkezett Vajdaságba. A
miniszterelnök beszédében kiemelte: akkor is Szabadkára látogatott volna, hogy ha
szombaton nem lenne Kosztolányi születésnapja.

Vezető hírek

Orbán Viktor leleplezte Kosztolányi szobrát Szabadkán

Új elnököt választott a KMKSZ ungvári közgyűlésén
2014. március 29. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Brenzovics Lászlót választotta elnökévé 25., tisztújító közgyűlésén a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) szombaton Ungváron, miután Kovács Miklós eddigi elnök
18 év után leköszönt tisztségéről és nem jelöltette magát újra a szervezet vezetői posztjára.
A fórumot köszöntő beszédében Kövér László, az Országgyűlés elnöke elismerését fejezte
ki negyedszázados működéséért a KMKSZ-nek, a Kárpát-medence – mint fogalmazott –
legnehezebb körülmények között élő magyar közössége leghűségesebb érdekvédelmi
szervezetének. A házelnöke elmondta: „A magyar állam a Magyarországon élő ukrán
nemzeti közösséget államalkotó tényezőnek ismeri el, nem korlátozza a közösség szerzett
jogait, és a maga részéről semmivel nem akadályozza a közösség tagjainak kulturális,
érzelmi vagy akár közjogi kötődését Ukrajnához. Ugyanezt várjuk el Ukrajna új vezetésétől
a kárpátaljai magyarok számára.”

Az új államfő Andrej Kiska - Fico súlyos vereséget szenvedett
2014. március 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar
Hírlap, Népszabadság
Nem kis meglepetést hozott az államfőválasztás második fordulója. A legtöbb elemző
rendkívül szoros eredményt jósolt, az azonban aligha volt előre látható, hogy ki lesz a
befutó. Röviddel 23 óra után kiderült, Szlovákia következő köztársasági elnöke Andrej
Kiska lesz. Kiska nagyon nagy - közel 20 százalékos - előnnyel nyerte meg a választást. A
választások győztese Andrej Kiska a szavazatok 59,4 százalékát szerezte meg, ez 1.306.454
szavazót jelent. Robert Fico támogatottsága 40,6 százalék, vagyis 893.486-an szavaztak rá.
A részvétel 50,5 százalék volt.

Pásztor: Április 6-a a nemzet napja
2014. március 29. – Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint április 6-a a nemzet napja, amikor
arról kell dönteni, hogy folytatni kívánják, amit elkezdtek és össze tudnak fogni, kellő erőt
tudnak tenni e szándék mögé. Április 6-a arról szól, hogy milyen erősek lesznek, össze
tudnak-e újra kapaszkodni, bíznak-e egymásban, komolyan veszik-e, hogy minden
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Ma kezdi meg a beérkezett levélszavazatok ellenőrzését az NVI
2014. március 31. – MTI, hirado.hu, nol.hu
Ma kezdi ellenőrizni a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait a
Nemzeti Választási Iroda. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok
levélben szavazhatnak az áprilisi országgyűlési választáson, amennyiben március 22-éig
felvetették magukat a névjegyzékbe. Az NVI-hez az első levélszavazatok március 19-én
érkeztek meg. Eddig csaknem 30 ezer levélszavazatot adtak már le: 18 ezret
külképviseleteken és mintegy 12 ezret levélben juttattak vissza az NVI-hez.

Brüsszelben a kisebbségi jogokért
2014. március 29. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, maszol.ro, transindex.ro,
Nyugati Jelen, Szabadság
Az RMDSZ tovább kívánja folytatni a harcot azért, hogy az Európai Unió szabályozást
fogadjon el az őshonos nemzeti közösségek védelméről – jelentette ki Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke szombaton Székelyudvarhelyen. A szövetség a székelyudvarhelyi városi
sportcsarnokban tartott rendezvényén nyitotta meg az európai parlamenti választási
kampányát. Kelemen Hunor beszédében hozzátette, hogy a szövetség a luxemburgi
bíróságon keresi igazát az Európai Bizottság által elutasított polgári kezdeményezése
ügyében, de emellett meg akarja erősíteni az európai kisebbségi szolidaritást, és további
partnereket keres a közös igazság érvényesítésére. „Brüsszelnek is meg kell értenie, hogy
nem dughatja fejét a homokba. Európa szabadsága azon is múlik, hogy szabadnak érzik-e
magukat a nyelvi és etnikai őshonos kisebbségek” – jelentette ki Kelemen Hunor.

Erdély Magyarország

magyarnak érdeke, hogy nemzeti érdekérvényesítés erős legyen. Pásztor István arra
szólította fel a határon túli magyarságot, hogy "azonnal szavazzanak", ne várják az utolsó
pillanatot. Mutassuk meg magunkat, és járuljunk hozzá ahhoz, hogy erősebb legyen a
nemzet, ez a mi érdekünk, mi a nemzet részei vagyunk - fogalmazott. Felszólította a
határon túli magyarságot, hogy segítsenek az anyaországiaknak, tőlük pedig azt kérte,
hogy támogassák a kiszámíthatóbb, nemzeti erőt, a Fidesz-KDNP pártszövetséget, mert
„ez a közös érdek”.

Székely hokiakadémia magyar kormánytámogatással
2014. március 28. – Krónika, szekelyhon.ro
Székely hokiakadémia létrehozását tervezi a csíkszeredai önkormányzat: a sportklubot a
Székelyföld Fociakadémia mintájára létesítenék a magyar kormány támogatásával. Ősztől
már elindulhat a korosztályos jégkorongozók akadémián belüli képzése. Ráduly Róbert
Kálmán, Csíkszereda polgármestere a székely hokiakadémia kapcsán megkeresésünkre
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Hegedüs: prioritás a magyar kulturális örökség védelme
2014. március 28. – Krónika, MTI, transindex.ro
Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása lehetővé teszi, hogy a kulturális tárca minden
lehetséges eszközzel támogassa az erdélyi magyar kulturális örökség védelmét - mondta az
MTI-nek pénteken Hegedüs Csilla, az RMDSZ főtitkár-helyettese, akit előző nap nevezett
ki kulturális államtitkárrá Victor Ponta román miniszterelnök. Az államtitkár elmondta: a
korábban megkezdett munkát szeretnék folytatni, mert az eltelt két évben a magyar épített
örökség helyreállítása, vagy a csíksomlyói búcsú UNESCO világörökségi listára vételének
folyamata leállt, mert mindez már „senkinek nem volt prioritás”.

Erdély

elmondta, hogy a Magyar Jégkorongszövetséggel tíz évre visszanyúló jó együttműködés
intézményesülése valósulna meg ezzel a lépéssel.

Borbély az autonómiatervezetről: ejnye, hogy megijedtünk!
2014. március 28. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro
Az RMDSZ benyújtja a törvényhozásban a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó
törvénytervezetét – erősítette meg egy marosvásárhelyi sajtótájékoztatón Borbély László, a
szövetség politikai alelnöke. „Ejnye, hogy megijedtünk!” – reagált az RMDSZ alelnöke
arra, hogy a román sajtó a napokban értesült az RMDSZ szakértői által kidolgozott
törvénytervezetről. Hozzátette: nem érti, mi a gond azzal, hogy az RMDSZ újabb
törvénytervezetet nyújt be, hiszen a szövetség programja 1993 óta tartalmazza a
Székelyföld autonómiájának a célját, és erre vonatkozó két korábbi törvénytervezetet „nagy
sikerrel” elutasított már a bukaresti törvényhozás.

Toró: az autonómiatervezet közös munka eredménye kell legyen
2014. március 29. – Erdély Ma, Duna Tv, Krónika
A Duna Tv Közbeszéd című műsorában Száva Enikő Toró T. Tiborral, a Néppárt
autonómiakoncepciójáról beszélgetett. Toró elmondta: az indokolta a tervezetek közvitára
bocsátását, hogy már megelégelték a „mindenféle műhelyek titkolózását” ebben a
kérdésben, és úgy gondolják nem a „sumákolás”, hanem csakis az egyenes beszéd az
egyetlen esély. Az autonómiatervezet egy közös munka eredménye kell legyen, egyetlen
szervezetnek sem lehet kizárólagos joga erről beszélni – véli a Néppárt vezetője.

Kelemen a minisztériumi munkáról: amit elkezdtünk, senki sem folytatta
2014. március 29. – transindex.ro, maszol.ro
A kulturális minisztérium vezetésének kihívásait és a szaktárca jelenlegi helyzetét
ismertette Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, kulturális miniszter március 28-án
Szovátán, a 6. alkalommal megszervezett Műemlékvédelem Erdélyben címet viselő
konferencián. Kelemen Hunor kulturális miniszter beszédében elmondta, hogy miniszteri
mandátuma alatt nagy hangsúlyt fog fektetni az épített örökség védelmének
finanszírozására: „két év kihagyás után tértünk vissza a kulturális tárca élére. Mindazt,

4

Erdély

amit 2012-ben elkezdtünk, senki sem folytatta, nekünk tovább kell vinnünk és be kell
fejeznünk azokat a terveket és elképzeléseket, amelyek akkor nem valósulhattak meg.
Mindezekhez meg kell teremtenünk a szükséges pénzforrásokat annak érdekében, hogy
terveinket és a futó projekteket kivitelezni tudjuk” – hangsúlyozta a kulturális miniszter.

Az MPP segít a magyarországi szavazatok összegyűjtésében
2014. március 29. – Erdély Ma
A honosításban és a választási regisztrációban nyújtott segítség után a Magyar Polgári Párt
most abban is segít, hogy az április 6-i magyarországi országgyűlési választáson voksolni
kívánó erdélyi magyar állampolgárok szavazatai eljussanak Magyarország erdélyi
külképviseleteire! A következő két hétben az MPP székházak mellett működő
Állampolgársági irodák, illetve minden településen a helyi szervezetek nyújtanak
segítséget.

Kelemen: a MOGYE ügyének három akadálya van
2014. március 29. – Erdély Ma, Duna Tv
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyéről szólva Kelemen Hunor azt
mondta, hogy ezzel az üggyel egyszer már kormányostól buktak, de erről a célról ezután
sem mondanak le, ezt végigviszik. Az RMDSZ elnöke szerint a MOGYE magyar
tagozatának megalakulása előtt három akadály áll. Első akadály a román
nacionalizmushoz, és a magyarellenességhez köthető, a második a kötelező szakmai
kritériumok, a harmadik akadály pedig a szenátusbeli román többség, amely az első
kettővel összefüggésben van, és amihez anyagi, pénzügyi kérdések is hozzájárulnak.

MOGYE-ügy: Szilágyi Tibor pozitív löketre vár
2014. március 30. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro
Ha az oktatási minisztérium, a kormány meg tudja oldani a helyzetet, lesznek magyar
főtanszékek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE), ha nem,
akkor nem – nyilatkozta a Krónikának Szilágyi Tibor, aki szerint különben a román
többségű szenátus soha nem szavazza ezt meg. A felsőoktatási intézmény rektorhelyettesét
a jelenlegi helyzetről és a lehetséges megoldásokról kérdezték.

Bukarest az éhhaláltól félti Székelyföldet
2014. március 29. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Statisztikákkal próbálják lekicsinyelni a székelyföldi autonómiatörekvéseket Bukarestben,
ismét Székelyföld siralmas gazdasági helyzetéről írnak a román lapok, de az erdélyi
politikusok szerint ez propaganda, az autonómia elleni érvelés. A Kossuth Rádió
munkatársának, Oláh Gál Elvira mikrofonja előtt Tánczos Barna és Winkler Gyula
RMDSZ-es politikusok is cáfolták a Székelyföld siralmas gazdasági helyzetéről időről időre
megjelenő román statisztikákat.
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2014. március 30. – szekelyhon.ro, Krónika
Elképzelhető, hogy két-három hónap múlva kiírják a versenytárgyalást az észak-erdélyi
autópálya Aranyosgyéres és Marosugra közötti szakaszának megépítésére – véli az RMDSZ
politikai alelnöke, Borbély László. „Mi elkészítettük az Erdély2020 nevet viselő tervet,
amelyben a pénzek elosztásáról szóló víziónkat vázoltuk. Ezt már korábban átnyújtottuk
Leonard Orbannak, két hét múlva pedig átnyújtjuk az európai ügyek mostani
miniszterének is. Azt szeretnénk, ha legalább Marosvásárhelyig megépülne a sztráda, és
ugye-ugye, hogy került rá pénz, át lehetett irányítani a vasúttól” – ismertette Borbély
László, aki szerint szintén kiemelt fontosságú a Gyalu és Nagyvárad közötti szakasz.

Erdély

Marosvásárhelyi autópálya: licit két-három hónap múlva?

PSD-szóvivő: szélsőséges Sógor diskurzusa
2014. március 30. – Krónika
Szélsőséges hangvételűnek nevezte Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselőjelölt diskurzusát
Cătălin Ivan, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szóvivője, aki szerint a magyar politikus
egyáltalán nem érti azt a világot, melyben él. Ivan – aki egyébként csak „domnul Csaba”ként említi az RMDSZ-es politikust – kijelentette, Sógornak legalább 5–6 brüsszeli
mandátumra lenne szüksége ahhoz, hogy megértse az európai értékeket. A PSD-szóvivő
egyébként Sógor Csabának az RMDSZ kampánynyitó rendezvényén mondott beszédére
reagált, melyben a magyar politikus kijelentette: a Székelyföldön nincs kisebbségben a
magyarság, és Európában sem érzi magát annak.

RMPSZ: fókuszban a pedagógusképzések

Államfőválasztás: Andrej Kiska tarolt a magyarlakta járásokban
2014. március 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Nagymihályi járás kivételével minden magyarok által lakott járásban nagyobb bizalmat
szavaztak a választópolgárok Andrej Kiska polgári államfőjelöltnek, mint Robert Ficónak,
a kormánypárt jelöltjének a köztársasági elnökválasztás második fordulójában. Kiska a
hivatalos végeredmények szerint a legnagyobb arányú támogatásban a dél-szlovákiai
választási körzetekben részesült: a dunaszerdahelyiben az ott leadott szavazatok 92,74, a
komáromiban 86,53 százalékát kapta.

Felvidék

2014. március 30. – Krónika
A kollegákkal való kapcsolattartás erősítését és nyitottabb együttműködést céloz Demeter
Emőke, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) nagyváradi központjának
vezetője. A szakmai szervezet pénteken avatta fel a partiumi és bánsági régiót kiszolgáló
oktatási és módszertani irodáját a Partiumi Keresztény Egyetem Zárda utcai épületében.
Burus Siklósi Botond, az RMPSZ elnöke bízik abban, hogy a partiumi és bánsági
pedagógusok intenzívebben fogják majd igénybe venni a módszertani központ
szolgáltatásait.
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2014. március 28. – bumm.sk, hirek.sk
Közvetlen észak-déli irányú teherforgalmi kapcsolat jöhet létre Esztergomnál a magyarszlovák határon jövő tavaszra. Az új teherkomp naponta 70-80 kamiont szállíthat majd át
a Dunán - jelentette be Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár Esztergomban.

Pfundtner és Radošovský foglalhatja el a parlamentben Procházka és Hrnčiar
helyét

Felvidék

Egy éven belül teherkomp kötheti össze Esztergomot és Párkányt

2014. március 28. – hirek.sk
Pfundtner Edit és Marián Radošovský foglalhatja majd el a Radoslav Procházka és Andrej
Hrnčiar távozása után megüresedett parlamenti székeket. A 2012-es parlamenti
választások során Pfundtner Edit és Marián Radošovský csak hajszál híján rekedt a
törvényhozás kapuján kívül. Pfundtner Edit a Most-Híd jelöltjeként indult, majd a
választás után kilépett a párból. Marián Radošovský a Kereszténydemokrata Mozgalom
(KDH) első pótképviselője, aki az eskütétele után a KDH-frakcióban kíván dolgozni.

Az MKP elégedett a magyar választók viselkedésével
2014. március 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja gratulál Andrej Kiska államfővé választásához. Az MKP
megelégedéssel tapasztalja, hogy a Dél-Szlovákiában élő magyar választók elutasították
Robert Fico eddigi politikáját. Megállapítja, hogy az első magyar nemzetiségű elnökjelölt
indításának, valamint az MKP kampány alatti magatartásának köszönhetően a magyar
kártya jóval kisebb szerepet játszott, mint öt évvel ezelőtt.

A Híd megváltoztatná az Alkotmány preambulumát
2014. március 30. – bumm.sk
A Smer és a KDH megnyitotta az alkotmányt, bele akarják foglalni a házasság definícióját,
mint férfi és nő egyedi kötelékét. A Híd egy újabb dologgal egészítené ki a módosító
javaslatot: megkísérli megváltoztatni a preambulumot, mely úgy kezdődik: „Mi, a szlovák
nemzet”.

Kisebbségi kultúrák támogatása: már fizetik az első összegeket
2014. március 29. – hirek.sk
Azoknak a kérvényezőknek a számláira, akik a támogatás nyújtásáról szóló szerződés
aláírásához szükséges feltételeket maradéktalanul teljesítették, a kormányhivatal március
27-én, csütörtökön kezdte átutalni a támogatásokat.

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Borsiban
2014. március 30. – Felvidék Ma
Az erdélyi fejedelem születésének 338. évfordulójára emlékeztek szülőháza udvarán,
Borsiban március 30-án. Az esemény vendége Mészáros Alajos európai parlamenti
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Határtalanul Budapest és Óbecse között
2014. március 28. – Magyar Szó
A Határtalanul projektum keretében az óbecsei városháza dísztermében látták vendégül a
budapesti Than Károly Vegyészeti Szakközépiskola tanulóit, akiket adai házigazdáik is
elkísértek Óbecsére. A budapestiek találkoztak azokkal az óbecsei diákokkal is, akiket
tavaly októberben egy határon átívelő program nyerteseiként a Than Károly Vegyészeti
Szakközépiskolában láttak vendégül. A megjelent tanulókat és kísérőtanáraikat az óbecsei
önkormányzat nevében Knézi Péter, Galgó Ferenci Andrea és Ferenc Edvin üdvözölte.

Vajdaság

képviselő volt. A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás, a Csemadok Borsi Alapszervezete és
Borsi önkormányzat közösen szervezte az eseményt.

A magyar állam támogatja a szabadkai zsinagóga felújítását
2014. március 28. – Vajdaság Ma, MTI, hvg.hu
A magyar állam 100 millió forintig terjedő anyagi támogatást ad a szabadkai zsinagóga
belső terének felújításához – mondta az MTI-nek pénteken Szabados Róbert, a szabadkai
zsidó hitközség elnöke, miután megbeszéléseket folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel
Szabadkán. Szabados elmondta, a zsinagóga külső részének felújítása folyamatban van,
már csak az északi homlokzat felújítására kell anyagi támogatást szerezni. Orbán Viktor a
tisztelet jeléül követ helyezett el a holokauszt szabadkai áldozatainak emlékművénél a
zsinagóga udvarában.

„A nemzetegyesítés döntő pillanata”
2014. március 29. – Pannon RTV
A határon túli magyarok szavazatának fontosságát emelte ki Orbán Viktor magyar
miniszterelnök a Pannon TV Szubjektív című műsorának adott interjújában. Szerbiából
több mint 112 ezren kérvényezték a magyar állampolgárságot. Orbán szerint a mindenkori
magyar államnak kötelessége megvédeni őket, valamint lehetőséget biztosítani az
állampolgári jogaik gyakorlására. A miniszterelnök nagyobb bizakodást, összetartást és
egységet lát a vajdasági magyar közösségben az előző évekhez képest. Szerinte a közösség
kulturális autonómiája, politikai identitása, történelmi emlékezete megkönnyíti a
határokon átívelő nemzetegyesítést. Kiemelte, Szerbiával ma könnyebb szót érteni, mint
korábban, ami részben az ország uniós törekvéseinek köszönhető, részben pedig annak,
hogy megértették, a magyarok nem ellenük tesznek.

Pásztor: Öt minisztériumban vagyunk érdekeltek
2014. március 29. – Vajdaság Ma
Államtitkári szinten a VMSZ öt minisztérium munkájában érdekelt, jelentette ki a
Politikának adott interjújában Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
Hozzátette, öt területen a VMSZ tudna megfelelő szakembereket is felkínálni. Mint

8

Sporttal, művészettel és játékkal a gyermekek jövőjéért
2014. március 29. – Vajdaság Ma
Szeptemberben kezdődött a hátrányos helyzetű és roma származású gyerekek
felzárkóztatására irányuló határon átnyúló program, amelyet a szabadkai Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete közösen valósít meg Horgoson és Szegeden.
A hallgatói mentorprogram szervezői a hasonló célokat kitűző vajdasági civil szervekkel
vették fel a kapcsolatot szombaton megtartott rendezvényükön.

Vajdaság

mondta, még nem ismeretes, milyen lesz az új kormány szerkezete, de azok a területek,
amelyeken a VMSZ-nek megfelelően képzett szakemberei vannak, az infrastruktúra, az
egészségügy, a szociális politika, a mezőgazdaság és a gazdaság.

A munkacsoport javaslata: A vajdasági kormány neve legyen végrehajtó
tanács
2014. március 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Vajdaságnak nem kormánya, hanem végrehajtó tanácsa van, Újvidék nem főváros, hanem
Vajdaság közigazgatási központja – többek között ezt javasolja a vajdaság statútumának a
szerbiai alkotmánnyal történő összehangolását végző munkacsoport. A statútum
módosításjavaslata szerint a tartománynak nincs tudományos és művészeti akadémiája
sem, hanem csak intézményei, amelyeket a saját alkotmányos és törvényes hatáskörei
értelmében alapít. Továbbá eszerint Vajdaság nem létesíthet nemzetközi együttműködést,
hanem csak „megfelelő területi közösségekkel és más államok egyéb autonómiát élvező
egységeivel” alakíthat ki együttműködést „a Szerb Köztársaság külpolitikája keretében, az
ország területi egységének és jogrendjének tiszteletben tartásával”.

Átrendeződés Temerinben
2014. március 29. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség községi képviselői habár március 12-én a községi képviselőtestület ülésén másokkal együtt Vladislav Capik polgármester egybehangzó leváltására
szavaztak, az új polgármester és a részéről javasolt tanács megválasztásába már nem
kívántak beleszólni. Gusztony András (VMDP) megválasztott polgármester akkor úgy
nyilatkozott, hogy a VMSZ előtt mindenkor nyitva a kapu, és ha kívánják, részesei lehetnek
a község kormányzásának.

Goran Knežević: Irracionális a vajdasági kormány átszervezése
2014. március 30. – Vajdaság Ma
A vajdasági kormány átalakítása nem opció, ezért mielőbbi előrehozott tartományi szintű
választásokra van szükség – jelentette ki Goran Knežević, a Szerb Haladó Párt (SNS)
alelnöke. „A polgároknak elege van már a Demokrata Párt (DS) bűnözői és arrogáns
hatalmából, és egyértelmű, hogy a Demokrata Párt és Bojan Pajtić elveszítette minden
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A KMKSZ új elnöke: keresni kell a lehetőséget a kárpátaljai magyarság
problémáinak tartós rendezésére
2014. március 29. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap
A KMKSZ stratégiai céljai változatlanok maradnak a jövőben, a jelenlegi, elhúzódó
ukrajnai válsághelyzetben ugyanakkor a kárpátaljai magyar közösség biztonságának a
szavatolása a szervezet fő célja – mondta az MTI-nek Brenzovics László, a KMKSZ
szombaton Ungváron megválasztott új elnöke. Brenzovics elmondta: a KMKSZ-nek
továbbra is keresnie kell a lehetőséget a kárpátaljai magyarság problémáinak hosszú távú
rendezésére. Hozzátette: a szövetség mindent meg fog tenni a kisebbségeket érintő ukrán
jogszabályok, köztük a nyelvtörvény módosítása esetén, hogy bővüljenek a nemzetiségek
meglévő jogai, s a magyarokat is érintő jogszabályok kidolgozásába vonják be a KMKSZ-t.

Kárpátalja

legitimitását a tartományban. Politikájuk vereséget szenvedett” – mondta Knežević a
Dnevnik újvidéki napilapnak adott interjújában.
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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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