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Felbomlott a koalíció, esélye van az RMDSZ kormányra lépésének 
2014. február 26. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Nemzet 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) visszahívta minisztereit a kormányból, és megvonta a 

bizalmat Victor Ponta szociáldemokrata miniszterelnöktől. A kormányból való kilépésről 

szóló döntést a PNL állandó tanácsa nagy többséggel hozta meg kedd esti ülésén – 

jelentette be Crin Antonescu pártelnök. A Viktor Ponta vezette szociáldemokraták, több 

kisebb párttal együtt, törékeny többséggel rendelkeznek a bukaresti parlamentben. Miután 

Victor Ponta miniszterelnök ajánlatot tett az RMDSZ kormányba lépésére, kedden 

Kelemen Hunor szövetségi elnök azt nyilatkozta, hogy a Szövetség csak az USL 

szakadásának hivatalos bejelentése után dönti el, hogy hozzájárul-e egy új kormány 

megalakításához, és ha igen, milyen formában. 

 

Kelemen Hunor: 21 óra 56 percig nem kerestek a kormányra lépés ügyében 
2014. február 26. – transindex.ro 

Kisebbségi, gazdasági és szociális kérdésekkel kapcsolatos elképzeléseikről fognak 

tárgyalni, ha megkeresik őket a kormányra lépés érdekében – mondja az RMDSZ elnöke. 

Kelemen Hunor a Transindexnek adott kedd esti interjúban leszögezte: „Nem szeretek 

üzengetni tárgyalások előtt, ezért általánosan fogok fogalmazni: a kisebbségi jogokkal, az 

erdélyi magyar közösséget érintő kérdésekkel, illetve gazdasági, szociális kérdésekkel 

kapcsolatos elképzeléseink vannak, ezekről fogunk tárgyalni, ha megkeresnek. De nyilván 

az is előfordulhat, hogy nem fognak megkeresni”. 

 

Első EP-preferenciák: a Híd leváltaná az MKP-t Brüsszelben 
2014. február 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Elkészült az első felmérés arról, hogy mely pártokra szavazna a nép a májusi európai 

parlamenti választásokon, holott még nem is állt össze minden párt listája. A Magyar 

Közösség Pártja 4,5 százalékot szerezne, ezzel nem jutna mandátumhoz az EP-ben. A 

harmadik legjobb eredményt a Mosz-Híd érné el 9,8 százalékkal, holott a párt még nem 

hozta nyilvánosságra, kiket indít a brüsszeli helyekért. 

 

A VMSZ célja elősegíteni a vajdasági magyarság boldogulását szülőföldjén 
2014. február 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, MTI, MNO 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) gazdaságélénkítő és területfejlesztési 

programjának célja, hogy a vajdasági magyarság szülőföldön való boldogulását és 

megmaradását segítse - foglalta össze a program lényegét Újhelyi Ákos, a párt vajdasági 

tartományi képviselője kedden az MTI belgrádi tudósítójának. A VMSZ választási 

programjának első helyén szereplő terv a magyarországi Wekerle-tervhez kapcsolódik, 

amely a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája, és amely - a 

magyar kormány megfogalmazása szerint - a környező országokat partnerként kezeli, a 

külhoni magyarokra pedig stratégiai partnerként tekint. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=159406&cim=felbomlott_a_koalicio_eselye_van_az_rmdsz_kormanyra_lepesenek
http://itthon.transindex.ro/?cikk=22659
http://www.bumm.sk/92439/elso-ep-preferenciak-a-hid-levaltana-az-mkp-t-brusszelben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16766/A-VMSZ-celja-elosegiteni-a-vajdasagi-magyarsag-boldogulasat-szulofoldjen.html
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Két tárcát ígérnek az RMDSZ-nek Pontáék 
2014. február 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Jelentős nyomás nehezedik az RMDSZ-re a Szociáldemokrata Párt (PSD) részéről annak 

érdekében, hogy a magyar alakulat lépjen kormányra a liberálisok borítékolható távozása 

nyomán. Ilie Sârbu, a PSD szenátusi frakcióvezetője – Victor Ponta miniszterelnök apósa 

– kedden úgy nyilatkozott: bár annak idején nem ültették gyakorlatba, ma is érvényes az a 

megállapodás, amelyet a Szociálliberális Unió (USL) társelnökei a 2012. decemberi 

parlamenti választásokat megelőzően kötöttek az RMDSZ-szel. Sârbu szerint a magyar 

alakulatnak a hatalomba való kooptálásáról szóló egyezmény arról is rendelkezik, hogy az 

RMDSZ-t két miniszteri tárca illeti meg a kabinetben. Kelemen Hunor elnök erre reagálva 

a Mediafax hírügynökségnek elmondta, ha bekövetkezik a balliberális koalíció 

szétbomlása, az RMDSZ hozzájárulhat a helyzet megoldásához, mégpedig a másfél évvel 

ezelőtti megállapodásban rögzített elvek mentén. 

 

A magyar nyelvű oktatást népszerűsíti az RMDSZ 
2014. február 25. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Kovács Péter elmondta, az oktatási tárca pénzügyi megszorítási intézkedései csak nagyon 

kis mértékben érintették a magyar tannyelvű iskolákat. Az RMDSZ fellépése nyomán csak 

ott szűntek meg osztályok, ahol elfogytak a magyar gyermekek. A főtitkár szerint azért is 

fontos az iskolák, osztályok megvédése, mert ami ma megszűnik, azt csak sokszoros anyagi 

ráfordítás és erőfeszítés árán lehet majd újra létrehozni. Magyari Tivadar főtitkárhelyettes 

elmondta, a jövő héten induló, Minden magyar gyermek számít elnevezésű kampány során 

40 ezer szórólapon és 3000 plakáton próbálják arra buzdítani a szülőket, hogy válasszák a 

magyar tannyelvű iskolákat a gyermekeik számára. A főtitkárhelyettes szerint a romániai 

magyar gyermekek mintegy 85 százaléka tanul magyar iskolában. 

 

A közintézményekben történő anyanyelv-használatot bővítené az RMDSZ 
2014. február 25. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika 

A nemzeti kisebbségek közintézményekben történő anyanyelv-használatát bővítené a 

képviselőház RMDSZ-frakciója által február 25-én iktatott törvénykezdeményezés, amely 

értelmében anyanyelven fordulhatnak az érintettek az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácshoz. A jogszabályt Markó Attila, a szövetség sepsiszentgyörgyi parlamenti 

képviselője kezdeményezte. A képviselő emlékeztetett arra, hogy tavaly decemberben egy 

hasonló törvénykezdeményezést nyújtottak be az RMDSZ honatyái, amelynek célja az 

anyanyelv-használat biztosítása a Nép Ügyvédjének hivatalánál. „Ezt a 

törvénykezdeményezésünk ma a képviselőház hallgatólagosan elfogadta, a végső döntés a 

szenátus fogja meghozni ” – mutatott rá az RMDSZ sepsiszentgyörgyi képviselője. 
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http://www.kronika.ro/belfold/ket-tarcat-igernek-az-rmdsz-nek-pontaek
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-nyelvu-oktatast-nepszerusiti-az-rmdsz
http://itthon.transindex.ro/?hir=35565
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A székelyföldi románok ellenzik az RMDSZ bevonását a kormányba 
2014. február 25. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma felkérte Victor Ponta 

miniszterelnököt, hogy semmiképp se ajánljon kormányzati szerepet a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetségnek. Felhívásában a székelyföldi román civil szervezeteket tömörítő 

fórum a román nép nemzeti érdekeire hivatkozik, úgy ítélve meg, hogy kormányra jutása 

esetén „a magyar etnikai szervezet két évtizedes zsaroló politikáját folytatná, hogy valóra 

váltsa szeparatista és revizionista törekvéseit". A Kovászna, Hargita és Maros megyei 

Románok Civil Fóruma – 400 ezer román képviselőjének nevezve magát – felhívja a 

román kormányfő figyelmét, hogy megszegné a 2010 március 20-i maroshévizi (Toplita) 

fórumon tett ígéretét, ha együttműködne az RMDSZ-szel. 

 

Kelemen: nem lépünk addig, amíg nem szakad az USL 
2014. február 25. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ csak a Szociál-Liberális Szövetség (USL) szakadásának hivatalos bejelentése 

után dönti el, hogy hozzájárul-e, és ha igen, milyen formában a liberálisok ellenzékbe 

vonulásával előállt politikai helyzet megoldásához, vagyis egy új kormány megalakításához 

– nyilatkozta kedden a Mediafaxnak Kelemen Hunor szövetségi elnök. „Ha valaki 

megkeres bennünket a kormánytöbbség kialakításának ügyében, akkor az RMDSZ-ben 

eldöntjük, hogyan tovább. Ha pedig leülünk tárgyalni, akkor az együttműködési 

megállapodásban rögzített elvek mentén tárgyalunk” – fogalmazott Kelemen.  

 

Csütörtökön dől el a Székely Szabadság Napjának ügye  
2014. február 25. – maszol.ro 

Csütörtökön tárgyalja a marosvásárhelyi bíróság a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

fellebbezését a marosvásárhelyi Székely Szabadság Napja megszervezésének ügyében. A 

Székely Szabadsága Napjának megszervezéséről tartott hétfő esti megbeszélésen Izsák 

Balázs kiemelte, hogy a gyülekezési jog nincs engedélyhez kötve, a polgármester mégsem 

hagyta jóvá a rendezvény második részét, a másfél órás programot követő felvonulást. Ez 

az intézkedés az SZNT elnöke szerint ellenkezik a gyülekezési törvénnyel.  

 

Nem biztos, hogy az ortodox egyházé marad a Fenyő szálló 
2014. február 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ-nek kedden a szenátusban sikerült megbuktatnia azt a sürgősségi 

kormányrendeletet, amivel december végén az ortodox egyháznak adományozták a 

kovásznai Fenyő Szállodát. „A szenátusban sikerült megbuktatnunk a sürgősségi 

kormányrendeletet, amely nemcsak a Fenyő Szálló, hanem a kovásznai protokoll villa 

tulajdonosváltásáról is rendelkezett ” – számolt be Klárik László. A háromszéki RMDSZ-es 

szenátor elmondta, hogy ezt a rendeletet nem tartották sem méltányosnak, sem etikusnak, 

ezért szavazták le. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=159371&cim=a_szekelyfoldi_romanok_ellenzik_az_rmdsz_bevonasat_a_kormanyba
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/25463-kelemen-nem-lepunk-addig-amig-nem-szakad-az-usl
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/25444-csutortokon-dol-el-a-szekely-szabadsaga-napjanak-ugye
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/egyaltalan-nem-biztos-hogy-az-ortodox-egyhaze-marad-a-fenyo-szallo
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Gyerekek kétnyelvűségének kialakítását segítő módszertan születik 
2014. február 25. – Nyugati Jelen 

A bánsági szórványban működő magyar óvodákban és elemi osztályokban sajátos 

helyzettel kell szembenézniük az óvónőknek, tanítóknak: tanítványaik között igen magas a 

vegyes házasságból származó gyerekek száma, akik közül sokan a családból csak a román 

nyelvet ismerik, ezért gyakran az óvodai csoporton, iskolai osztályon belüli kommunikáció 

nyelve is a román nyelv. A Bartók Béla Elméleti Líceumban hétfőn tartották meg az 

Integratio Alapítvány Gyerekek kétnyelvűségét elősegítő módszertan kidolgozását 

támogató programjának a záróeseményét. A Temes megyei magyar óvónők, tanítók a 

Bartók Líceum dísztermében megszervezett közös műhelymunka során osztották meg 

egymással a gyerekek kétnyelvűségének kialakítása – ami elsősorban a magyar nyelv 

elsajátítását jelenti a családban és a közösségben beszélt többségi román nyelv mellett – 

során szerzett tapasztalataikat. Az Integratio Alapítvány a Gyerekek kétnyelvűségét 

elősegítő módszertan kidolgozását támogató programját a Bethlen Gábor Alap támogatta. 

 

Kormányhatározattal lehet önálló karokat létrehozni az egyetemeken  
2014. február 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Megszavazta a parlament alsóháza a kormány sürgősségi rendeletét, amely megerősíti a 

szakoktatást, és újra bevezeti a négyéves középiskolai rendszert. Ugyanakkor jelentős 

módosítás az is, hogy azon pedagógusok számára, akik a véglegesítő vizsgákon megfelelő 

eredményt értek el, az új előírás hat évet szab meg ennek érvényesítésére - tájékoztat az 

RMDSZ közleménye. A tanügyi törvény képviselőház által elfogadott módosításába 

bekerült az RMDSZ javaslata, amely szerint ismét kormányhatározattal lehet önálló 

karokat létrehozni az egyetemeken. Tanügyi kérdésekben a Szenátus a döntő ház, és a 

törvény az RMDSZ módosítását is tartalmazó formában kerül át a szenátusi vitára. 

 

Nyilvános magyargyűlölet egy magyar kisvárosban 
2014. február 25. – maszol.ro 

További emlékművek estek áldozatul a Gyergyószentmiklóson zajló vandál 

cselekedeteknek: február utolsó hétvégéjén a szoborfestők Fogarassy Mihály mellszobrát 

és Jakab Antal emlékművét öntötték le hasonló festékkel, mint egy héttel korábban a 

Kossuth- és a Fejér Dávid szobrokat. Bár a helyi lakosság egy része úgy vélte, meredek 

ötlet volt összemosni az egy héttel korábbi szobor-csonkítást a székely zászló 

meggyalázásával, egyre inkább arra utalnak a jelek, hogy Gyergyószentmiklóson előre 

megfontolt szándékkal nyilvános magyargyűlöletnek hangot adó akciók zajlanak.  

 

Böjte Csaba nem lesz az RMDSZ EP-jelöltje 
2014. február 25. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

A Krónika értesülései szerint többek között Böjte Csaba ferences szerzetest és Gergely 

István katolikus papot is felkérte a Magyar Polgári Párt (MPP), hogy induljon az európai 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/gyerekek_ketnyelvusegenek_kialakitasat_segito_modszertan_szuletik.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=35574
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/25484-nyilvanos-magyargyulolet-egy-magyar-kisvarosban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/bojte-csaba-nem-lesz-az-rmdsz-ep-jeloltje
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parlamenti választáson az RMDSZ jelöltlistájának harmadik helyén. A római katolikus 

egyház mindkét képviselője megerősítette a megkeresést, hozzátéve: nem fogadták el az 

ajánlatot. 

 

Viszonozható a történelmi gesztus 
2014. február 26. – Krónika 

Történelmi jelentőségű gesztust viszonozhat a magyar állampolgársággal rendelkező 

erdélyi magyarság  azzal, hogy regisztrál, illetve részt vesz a magyarországi országgyűlési 

választásokon – véli Horváth Anna, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere. 

 

Késhetnek az új szakok 
2014. február 26. – Krónika 

Valószínűleg nem indulhatnak el idén a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

(EMTE) Székelyudvarhelyre tervezett képzései. Az engedélyek megszerzése, a helyszín 

alkalmassá tétele és a helyi tantestület megszervezése lassítja a folyamatot – tájékoztatott 

Dávid László rektor. 

 

Berényi: szem előtt tartjuk a kárpátaljai magyarok ügyét 
2014. február 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja figyelemmel kíséri az Ukrajnában zajló eseményeket, amelyek a 

hosszú évek óta fokozódó belpolitikai feszültségek eddigi legdrámaibb állomását jelentik. 

A párt közleményében hangsúlyozta: aggodalomra okot adó, baljós jelnek tekinti, hogy az 

új hatalom első intézkedései között törölte el 2012-es kisebbségbarát nyelvtörvényt. 

 

Memorandummal fordulnak a szlovák kormányhoz az állampolgárságuktól 
megfosztottak 
2014. február 25. – hirek.sk 

Az állampolgárságuktól megfosztott 5 személy és az emberi jogokat védő Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke egy memorandumot készített, amelyet Robert Fico kormányfőnek és 

Robert Kaliňák belügyminiszternek kívánnak eljuttatni. A memorandumot aláírói 2014. 

február 26-án, szerdán a sajtó jelenlétében adják át a miniszterelnök képviselőjének. 

 

A. Szabó László: a dunaszerdahelyi alapiskolák nem diszkriminálják a vidéki 
gyerekeket 
2014. február 25. – hirek.sk 

Idén a tavalyinál 51-gyel kevesebb gyermeket írattak magyar tannyelvű alapiskolába a 

Dunaszerdahelyi járásban. Az illetékesek keresik a létszámcsökkenés okait, amelyek között 

felmerült az is, hogy a dunaszerdahelyi alapiskolák talán nem vehetik fel a vidéki 

óvodásokat. A. Szabó László, Dunaszerdahely alpolgármestere elmondta, a város a 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140225141252/Berenyi-szem-elott-tartjuk-a-karpataljai-magyarok-ugyet.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140225175044/Memorandummal-fordulnak-a-szlovak-kormanyhoz-az-allampolgarsaguktol-megfosztottak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140225175044/Memorandummal-fordulnak-a-szlovak-kormanyhoz-az-allampolgarsaguktol-megfosztottak.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20140225164516/A-Szabo-Laszlo-a-dunaszerdahelyi-alapiskolak-nem-diszkriminaljak-a-videki-gyerekeket.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20140225164516/A-Szabo-Laszlo-a-dunaszerdahelyi-alapiskolak-nem-diszkriminaljak-a-videki-gyerekeket.html
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beiratkozások során nem részesíti hátrányos megkülönböztetésben a vidéki gyerekeket, 

éppen ellenkezőleg: kötelezik az alapiskolákat, hogy kapacitásuktól függően vegyék fel a 

falusi óvodásokat is. 

 

Ellentüntetők várták a Jobbik fórumát Dunaszerdahelyen 
2014. február 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Lakossági fórummal egybekötött sajtótájékoztatón mutatta be választási programját a 

Jobbik Dunaszerdahelyen. A párt képviselőit néhány „Nem kérünk az exportált 

nacionalizmusból” és „Jobbik takarodj!” feliratú transzparenst tartó tüntető várta a városi 

művelődési ház előtti téren. 

 

Adán és Törökbecsén folytatódik Nemzeti Sorskérdéseink előadássorozat 
2014. február 25. – Vajdaság Ma, MTI 

Kis szünet után február 27-én Adán és február 28-án Törökbecsén folytatódik a Vajdasági 

Magyar Civil Szövetség Nemzeti sorskérdéseink című előadássorozata. Mint ismeretes, 

ennek a kampánynak a célja az, hogy a Vajdaságban élő, magyarul beszélő lakosság, illetve 

a vajdasági magyar választói névjegyzékbe regisztrált, valamint a magyarországi választói 

névjegyzékbe regisztrált kettős (szerb–magyar) állampolgársággal rendelkező lakosokat 

buzdítsák a választásokon való részvételre általában, ezen belül a magyarországi és 

szerbiai parlamenti választásokban és a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács választásában 

való részvételre.  

 

Kishegyes: Tájékoztató a magyarországi választásokról 
2014. február 25. – Vajdaság Ma 

A küszöbönálló magyarországi választásokról, a választási regisztrációról és a szavazás 

módjairól tartott ismertetőt dr. Tóth Anikó, a szabadkai magyar főkonzulátus konzulja 

Kishegyesen. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt által szervezett, Nyitott Ajtó elnevezésű 

rendezvényén a konzul asszony fontosnak tartotta elmondani, hogy választói joggal csak 

azok rendelkeznek, akik már magyar állampolgárok, a honosítási eljárás folyamatának 

puszta elindítása még nem jár szavazati joggal. 

 

Kihelyezett konzuli fogadónap Nagybecskereken: továbbra is nagy az 
érdeklődés 
2014. február 25. – Vajdaság Ma 

Hatodik alkalommal tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot Nagybecskereken a 

Szabadkai Főkonzulátus munkatársai. Dr. Kovács Gábor, konzul elmondta, hogy ezúttal is 

mintegy 150 visszahonosítási kérelmet vettek át, amiből kiderül: továbbra is töretlen az 

érdeklődés a magyar állampolgárság iránt. A magyarországi országgyűlési választásokra 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.bumm.sk/92459/ellentuntetok-vartak-a-jobbik-forumat-dunaszerdahelyen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16767/Adan-es-Torokbecsen-folytatodik-Nemzeti-Sorskerdeseink-eloadassorozat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16769/Kishegyes-Tajekoztato-a-magyarorszagi-valasztasokrol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16770/Kihelyezett-konzuli-fogadonap-Nagybecskereken-tovabbra-is-nagy-az-erdeklodes.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16770/Kihelyezett-konzuli-fogadonap-Nagybecskereken-tovabbra-is-nagy-az-erdeklodes.html


 

 

 

 

 

 
8 

való tekintettel pedig mind többen adják át regisztrációs kérelmüket, hogy felkerüljenek a 

választói névjegyzékbe. Vajdaságban eddig mintegy 23 ezren regisztráltak. 

 

Felsőoktatási határ/helyzetek 
2014. február 25. – Magyar Szó 

Az Önálló és/vagy a határon átívelő felsőoktatás útján című konferencia keretében 

mutatták be Szabadkán, a Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének Székházában dr. 

Takács Zoltán Felsőoktatási határ/helyzetek című kötetét, amely tulajdonképpen a szerző 

doktori témája kibővítve. Mint azt Takács elmondta, ez a könyv voltaképpen vitaindító 

anyag, amely két fontos tétellel foglalkozik, a felsőoktatással és a határhelyzetekkel. A 

kötetben olvashatunk a Kárpát-medence felsőoktatásáról, új kisebbségi egyetemekről is. 

Foglalkozik a határon túli intézményfejlesztések sarkalatos pontjaival. 

 

Újabb határátkelők nyitása várható Szerbia és Magyarország között 
2014. február 25. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Hétfőn délelőtt Magyarkanizsán, a városháza dísztermében találkoztak egymással Bács-

Kiskun és Csongrád megye, a tartományi kormány, valamint a határ menti községek 

képviselői azon a tanácskozáson, amelyen bemutatták a magyar–szerb határátkelési 

lehetőségek sűrítésére irányuló projektumot. Magyar részről a Közlekedés Operatív 

Program 2012-es elindításával Magyarország Miniszterelnöksége és a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium támogatásával a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

megrendelésére tanulmány készül, amelynek célja megvizsgálni a szerb–magyar 

határszakasz teljes hosszában az új határátkelőhelyek megnyitásának a lehetőségeit. 

 

A VMSZ indul a belgrádi választásokon  
2014. február 25. – Pannon RTV 

Átadta az önkormányzati választásokon való induláshoz szükséges listáját a Vajdasági 

Magyar Szövetség Belgrádban. A párt a szerb fővárosban önállóan, de nem teljes listával 

indul. 37 képviselőjük van. 

 

Pályázatok és nagyberuházások útján fejleszteni a magyar közösség 
életterét!  
2014. február 25. – Pannon RTV 

A magyar közösség is előremozdulhat, ha fejlesztjük a művelődési, oktatási, gazdasági és 

infrastrukturális feltételeket, vélik a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági 

képviselőjelöltjei. Magyarkanizsán és Szabadkán ezt pályázatok és nagyberuházások útján 

valósítják meg. Néhány hónap múlva elkészül az Európa Kollégium Újvidéken. 440 

magyar egyetemistának ad majd otthont. Ez csak egy azok az eredmények közül, ami a 

Tartományi Nagyberuházási Alap segítségével valósul meg. 
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VMSZ: A közösségünk megmaradása a tét!  
2014. február 25. – Pannon RTV 

Az itthonmaradás kulcsa az erős gazdaság. Ehhez vállalkozások kellenek. A 

vállalkozásokhoz pedig ambíció és bátorság. A március 16-i választásokon a vajdasági 

magyarság arról is dönthet, hogy tevékeny részese lesz-e ennek a folyamatnak. Mindez 

Temerinben egy, a VMSZ által szervezett, vállalkozóknak szóló fórumon hangzott el. 

 

Aggódik a KMKSZ 
2014. február 25. – MTI, Magyar Hírlap 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége kedden nyilatkozatban 

fejezte ki aggodalmát, amiért az ukrán parlament visszavonta a kisebbségek nyelvi jogait 

szabályozó törvényt. A szervezet reméli, hogy az elhangzott ígéretekhez híven az ukrán 

parlament a nemzeti kisebbségek igényeinek megfelelően szabályozza majd a nyelvi 

jogokat, s olyan intézkedéseket hoz, amelyek figyelembe veszik a kisebbségek érdekeit és 

az ország Európai Unióhoz való közeledését szolgálják. 

 

Németh: Együtt kell működnie a Nyugatnak és Oroszországnak 
2014. február 25. – MTI, Magyar Hírlap 

Az ukrán helyzet rendezéséhez együtt kell működnie a Nyugatnak és Oroszországnak - 

mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Lánchíd 

Rádióban. A magyar diplomáciát az elmúlt napokban ért kritikákkal kapcsolatban Németh 

Zsolt elmondta, a magyar külügy alapvetően értékek mellett áll ki, úgymint az 

erőszakmentesség, a párbeszéd, a területi integritás, az alapvető jogok biztosítása és a 

kárpátaljai magyar közösség jogainak védelme. 

 

Lemondott a beregszászi járási tanács elnöke 
2014. február 25. – MTI, hirado.hu 

Lemondott tisztségéről kedden Knobloch György, a magyar többségű Beregszászi járás 

tanácsának elnöke. A tanácsi elnöki tisztséget azért kapta meg, mert a 2012-es parlamenti 

választásokon a Régiók Pártja (PR) kárpátaljai kampányát támogatta. 

 

Gajdos: „Az ártatlan áldozatok miatt léptem ki a kormánypárt frakciójából” 
2014. február 25. – MTI, hirado.hu 

A sok ártatlan áldozat láttán hoztam meg azt a komoly döntést, hogy más kárpátaljai 

képviselőtársaimmal együtt kilépek a kormánypárt frakciójából - tudatta Gajdos István, az 

ukrán parlament egyetlen magyar képviselője az MTI-hez kedden eljuttatott 

közleményében. „Amennyiben magyar közösségünk érdekei úgy kívánják, akár arra is 

készen állok, hogy másnak adjam át az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 

vezetését, illetve lemondjak parlamenti mandátumomról” – tette hozzá a politikus. 
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Mégsem határolódott el Gajdostól a beregszászi önkormányzat 
2014. február 25. – MTI, nol.hu 

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere cáfolta azokat a médiahíreket, amelyek szerint a 

beregszászi városi tanács a KMKSZ képviselőcsoportja által előterjesztett, Gajdos István 

tevékenységét minősítő határozattervezetről szavazott volna. A tervezetet beterjesztő 

Horkay Sámuel az MTI-nek elmondta: a városi tanács rendkívüli ülésén határozatképes 

számban jelen lévő képviselők mindegyike megszavazta az általa előterjesztett 

dokumentumot, amely erkölcstelennek és Beregszász város, valamint a kárpátaljai 

magyarság számára károsnak ítélte Gajdos István volt hatalompárti képviselő 

megnyilvánulásait. 

 

Vadászat Beregszászon 
2014. február 26. – Magyar Nemzet, hirado.hu, Klubrádió, MTI 

A Jobboldali Szektor tagjai rontottak be Beregszász városának közgyűlésére, ahol a Régiók 

Pártjának tagjait keresték. Babják Zoltán polgármester ekkor egy órás szünetet rendelt el, 

majd a csoport tagjai rövid időn belül elhagyták a termet. A szervezet napok óta vadászik a 

leváltott kormány tagjaira és a kommunistákra. A magyar Külügyminisztérium elítélte a 

szélsőségesek akcióját és reményét fejezte ki abban, hogy az incidens ellenére folytatódik 

Kárpátalján a nemzeti közösségek békés egymás mellett élése. 

 

Magyarország az ukrajnai magyarok területi autonómiáját követeli – Vlad 
Cubreacov blogja 
2014. február 26. - cubreacov.wordpress.com, EuroCom 

Vlad Cubreacov moldáv politikus írta blogjában, hogy az ukrajnai magyarok esetében 

Magyarország nyíltan támogatja az etnikai kritériumok szerinti területi autonómia 

gondolatát. Ezt már Bayer Mihály kijevi nagykövet 2012-ben nyilatkozta az ukrán 

sajtónak.  A kijevi magyar nagykövet úgy vélte, a 150 ezer magyar etnikumút – ahogy azt 

az ukrajnai magyar etnikumúak két pártja javasolja – egyetlen autonóm területi egységbe 

kellene összevonni, amit Tisza-melléki járásnak neveznének el. A magyarok képviselői 

által az etnikai kritériumok szerinti közigazgatási–területi autonómia gondolatával 

szembeni egyetlen alternatívaként elfogadott megoldás az a legutóbbi javaslat, hogy 

hozzák létre a kárpátaljai magyarok és ruszinok/rutének közös autonómiáját, mely javaslat 

bizonyos visszhangra talált a moszkvai politikai körökben. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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