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A KMKSZ elítéli az erőszak minden formájának alkalmazását Ukrajnában 
2014. február 19. – MTI, Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elítél minden, Ukrajnában zajló 

erőszakos cselekményt, és változatlanul kiáll a demokratikus szabadságjogok és európai 

normák érvényesítése mellett. A szervezet „erkölcstelennek és a kárpátaljai magyarság 

számára károsnak ítéli, hogy Gajdos István hatalompárti parlamenti képviselő 

megnyilvánulásait az egész kárpátaljai magyarság véleményeként értelmezzék”. Gajdos 

István, az UMDSZ elnöke ugyanis kedden Viktor Janukovics ukrán elnököt a kárpátaljai 

magyarok nevében támogatásáról biztosító beszédet tartott a kijevi Majdan-ellenes 

tüntetésen. 

 

Kelemen Hunor: Orbán nem szokott semmit sem sugallni  
2014. február 19. – maszol.ro 

„Egy pillanatig sem éreztem Orbán Viktor részéről olyanféle igyekezetet, hogy bármifélét 

sugalljon az EP-választásokkal vagy más kérdésekkel kapcsolatban” – jelentette ki szerdán 

a maszol.ro-nak Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnökét a magyar kormányfővel folytatott 

keddi tárgyalásáról kérdezte a portál. Kelemen Hunor úgy értékelte: az Orbán Viktorral 

folytatott keddi tárgyalása beleillik az elmúlt években kialakult gyakorlatba. „Vagyis a 

romániai magyarság képviseletében megválasztott RMDSZ vezetőjeként a magyar 

miniszterelnökkel rendszeresen egyeztetek” – fogalmazott Kelemen.  

 

Florea nem akar csatateret Marosvásárhelyen 
2014. február 19. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

Nem akarja Marosvásárhelyt „csatatérré” változtatni a Dorin Florea polgármester, aki 

annak ellenére, hogy a tavaly engedélyezte, most ellenzi a Székely Szabadság Napi 

felvonulást a városban. A március 10-i marosvásárhelyi koszorúzások, ünnepi szónoklatok 

ellen nincs kifogása a polgármesternek. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 

bejelentette, megtámadják a bíróságon a polgármester kedden közölt átiratát. Az SZNT 

elnöke arra hivatkozott, hogy a polgármester tiltó rendelkezése a törvény által megszabott 

határidő után érkezett, és egy bejelentett rendezvény programját csak a szervezők 

beleegyezésével lehet módosítani. 

 

Figyelnek a magyar kisebbségre 
2014. február 20. – Magyar Nemzet 

Giró-Szász András kormányszóvivő elmondása szerint folyamatos az egyeztetés a visegrádi 

tagállamok között és a magyar hatóságok is figyelemmel kísérik a kialakult ukrajnai 

helyzetet. Kaleta Gábor a Külügyminisztérium sajtófőnök sajtótájékoztatón hívta fel a 

figyelmet, hogy csak azok utazzanak most Ukrajnába akiknek halaszthatatlan 

elintéznivalóik vannak. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy akár a kormányzat akár a 

tüntetők erőszakot alkalmazzanak.  
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/kmksz-eliteli-az-eroszak-minden-formajanak-alkalmazasat-ukrajnaban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/25174-kelemen-hunor-orban-nem-szokott-semmit-sem-sugallni
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/25170-florea-nem-akar-csatateret-marosvasarhelyen
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(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. február 20-i számában olvasható.) 

 

Németh Zsolt: elkerülhetetlenek a szankciók a békés tárgyalások érdekében 
Az ukrajnai békés tárgyalások, a politikai megoldás érdekében „elkerülhetetlenné váltak” a 

szankciók - mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. 

Németh Zsolt kiemelte: a magyar álláspont szerint a legfontosabb az erőszak 

eszkalációjának megállítása, „legyen szó kormányzati vagy éppen ellenzéki erőszakról”.  

Arról is beszélt, hogy a magyar diplomácia az ellenzéki és a kormányerőkkel is tartja a 

kapcsolatot. A kijevi nagykövet délután találkozott az ukrán külügyminiszterrel. Németh 

Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nem a kormányoldallal vagy az 

ellenzékkel kell lennie, hanem a békés, tárgyalásos, demokratikus megoldás, az európai 

perspektíva oldalán kell állnia. A kárpátaljai magyarságnak is ezek jelenthetik a garanciát 

arra, hogy a jövője nem kerül veszélybe - mondta az államtitkár. 

 

Az USL felbomlása nem kérdés, csak a mikorja 
2014. február 19. – transindex.ro 

A PSD az USD létrehozása révén felszippantotta Dan Voiculescu PC-jét és a nem olyan rég 

a PSD-ből kivált UNPR-t. A mind kevesebb szerephez jutó PNL az egyre gyengülő 

alkupozícióján szeretne javítani Klaus Johannis miniszterelnök-helyettesi kinevezésével, 

aki belügyminiszterként a választások idején is nagyon fontos erőt képviselne a 

kormányon belül. A PSD ezzel szemben egyre kevésbé érdekelt az USL fenntartásában, 

miután parlamenti többséggel rendelkezik az USD révén, és miután a PP-DD 

képviselőinek és szenátorainak több mint fele átült hozzájuk. Ha a kormány felbomlik, 

akkor az USD-nek szüksége lesz a stabil kormányzáshoz az RMDSZ-re is. 

 

Sepsiszentgyörgyön is nyit kihelyezett tagozatot a Sapientia  
2014. február 19. – maszol.ro 

A Sapientia EMTE ősztől Háromszéken is nyithat kihelyezett tagozatot – olvasható a 

sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal honlapján. A kihelyezett tagozat az egykori Gámán 

János Szakközépiskola épületében kapna helyet. Lezárult a közbeszerzési eljárás, amely a 

Csíki utcai ingatlan külső rendezésének felújítását célozza. Antal Árpád András 

városvezető elmondta, a munkálatok értéke 2,5 millió lejébe kerül a városnak, hamarosan 

el is kezdenek dolgozni a helyszínen.  

 

Mátyás-születésnapi ünnepséget szervez a Kolozs megyei RMDSZ és a Pro 
Kolozs Megye Egyesület 
2014. február 19. – transindex.ro, Szabadság 

A Kolozs megyei RMDSZ és a Pro Kolozs Megye Egyesület szervezésében február 21-én 

ünnepi rendezvény keretében emlékeznek Mátyás király születésének 572. évfordulójára. A 
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http://mno.hu/ahirtvhirei/mindenre-felkeszult-az-operativ-torzs-1211954
http://itthon.transindex.ro/?cikk=22594
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/25169-sepsiszentgyorgyon-is-nyit-kihelyezett-tagozatot-a-sapientia
http://itthon.transindex.ro/?hir=35514
http://itthon.transindex.ro/?hir=35514
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szervezők idén is meghirdették a kisiskolásoknak szánt rajzpályázatot. A szakmában 

elismert zsűri, Orbán István és Kocsis Ildikó választja majd ki a legjobb rajzokat, 

amelyeket kitüntetésben részesítenek. Az ünnepi megemlékezés február 21-én 15 órakor 

kezdődik, ekkor koszorút helyeznek el Mátyás király szülőházánál, majd a Mátyás 

szoborcsoportnál. 

 

Három háromszéki jelölt az EP választásokon 
2014. február 19. – Erdély Ma 

Kovászna megyében legalább 51 ezer szavazatot kell összegyűjteni, hogy a 

legpesszimistább forgatókönyv szerint is az RMDSZ elérje az EP választásokon az 5 

százalékos bejutási küszöböt. Tamás Sándor a szövetség háromszéki elnöke 

sajtótájékoztatón elmondta, kiszámolták, mennyi voksra van szükség a legrosszabb 

forgatókönyv szerint, vagyis ha az alkotmánymódosító referendum által mozgósított 

románok nagy számban mennek el szavazni. 

 

Lealkudták az emlékfutás „útadóját” a háromszéki atléták  

2014. február 19. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika 

A CNADNR eredetileg kilométerenként 40 eurót és minden óra úthasználatért további 10 

eurót igényelt az atlétáktól ahhoz, hogy jóváhagyja a 11-es és 12-es országúton zajló, Bereck 

– Kökös - Sepsiszentgyörgy közti emlék-stafétát. Vajda Zsigmond, a rendezvény egyik 

szervezője rámutatott, ez az összeg a Gáll Lajos Futókör éves költségvetését jelentené, így 

lehetetlenné válna a nemzeti ünnepen tizenkét éve sorra kerülő emlékfutás idei 

megszervezése. A futókör a háromszéki hatóságok segítségét kérte, majd prefektusi 

közbejárásra szerdán egyeztettek az a CNADNR brassói vezetőségével. Sikerült 

kompromisszumos megoldást találni, így az útügy nem az általuk leszaladt teljes 96 

kilométeres távra kér „útadót”, hanem csak arra a 16 méterre, amit szaladás közben, egy 

időben foglalnak le az úttestből az atléták és kíséretük. 

 

Bocsánatkérést vár az EMNT 
2014. február 19. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Becsületbe gázolónak tartja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) országos 

vezetősége az RMDSZ és az MPP háromszéki képviselőinek a szervezet által működtetett 

irodahálózat tevékenységét illető, a napokban elhangzott kijelentéseit. Az EMNT 

álláspontját Sándor Krisztina ügyvezető elnök, valamint Tiboldi László, az EMNT alelnöke, 

székelyföldi honosítási koordinátora ismertették szerdán Sepsiszentgyörgyön. A szintén 

jelenlévő Sánta Imre, a szervezet sepsiszéki elnöke bevezetőként a háromszéki szervezetek 

elnökeinek tiltakozó nyilatkozatát is átadta a sajtónak. Sánta az alkalomból elmondta: a 

jelek szerint Háromszéken általános támadás zúdult az EMNT irodahálózatára, mind az 

RMDSZ, mind pedig az MPP részéről, és ezt nem hagyhatják szó nélkül. Tamás Sándor, a 

szövetség területi szervezetének elnöke, valamint Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna 

megyei vezetője kijelentései ugyanis alapjaiban igyekeznek kikezdeni a Demokrácia 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=158916&cim=harom_haromszeki_jelolt_az_ep_valasztasokon
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/25161-lealkudtak-az-emlekfutas-utadojat-a-haromszeki-atletak
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/bocsanatkerest-var-az-emnt
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Központok hírnevét – tette hozzá. Sándor Krisztina ehhez kapcsolódóan úgy értékelte, 

hogy Tamás Sándor tulajdonképpen a magyar állam által támogatott irodahálózatot 

támadta. 

 

Gyászkeretes „takaró” került a gidófalvi középületekre 
2014. február 19. – maszol.ro, Krónika 

Gyászkeretes vászonnal takarták le a gidófalvi középületek magyar feliratait, miután 

diszkriminatívnak minősítette ezeket az illetékes országos hatóság. Berde József 

polgármester megrovást kapott az Országos Diszkriminációellenes Tanácstól, amiért a 

felújított kultúrház homlokzatára csak magyar nyelven írták ki az intézmény nevét. 

Emellett a prefektúra is pert nyert alapfokon a gidófalvi önkormányzat ellen a 

„Községháza” felirata miatt. Ez a döntést Berde József megfellebbezte, hiszen fényképekkel 

tudja igazolni, hogy az épület homlokzatába vésett magyar felirat 1904-ből származik.  

 

A csángó közösség ajánlotta 
2014. február 19. – szekelyhon.ro 

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA) által alapított Petrás Incze János-díjat 

ettől az évtől azoknak osztják ki minden esztendőben, akik a moldvai csángómagyarok 

oktatása keretében fejtettek ki kimagasló tevékenységet. Az első díjazott Borbáth Erzsébet 

csíkszeredai nyugalmazott pedagógus, volt iskolaigazgató. Az elismerést a múlt hétvégén 

lezajlott Csángó Bálon adták volna át, a díjazott betegsége miatt azonban a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) közvetítésével jutott el az elismerés 

Csíkszeredába, és szerdán nyújtották át kis ünnepség keretében. 

 

Maradnak a létszám alatti osztályok 
2014. február 19. – szekelyhon.ro 

A 2014-2015-ös tanévben nem változik az iskolahálózat Háromszéken, tizenkét gyerekkel 

már önálló osztály hozható létre. Sepsiszentgyörgyön a városközponti iskolákban kevesebb 

előkészítő osztály indul. Ezzel az intézkedéssel a lakótelepi tanintézmények 

elnéptelenedését szeretné megakadályozni a háromszéki tanfelügyelőség. 

 

Összetartozunk, tehát beavatkozunk 
2014. február 19. – szekelyhon.ro 

A világnemzetben való gondolkodásnak komoly kihívásai vannak Hidvéghi Balázs magyar 

országgyűlési képviselő szerint, azonban elindult egy folyamat, és ezért továbbra is 

küzdeni kell. A magyar nemzetpolitika mélységeiről és magasságairól beszélt az 

országgyűlési képviselő a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi 

karán.  
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/25166-gyaszkeretes-takaro-kerult-a-gidofalvi-kozepuletekre
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-csango-kozosseg-ajanlotta
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/maradnak-a-letszam-alatti-osztalyok
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/osszetartozunk-tehat-beavatkozunk
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Bodor László: célunk 2016-ra, hogy európai uniós átlagra emeljük a 
társadalmi részvételt 
2014. február 19. – Erdély Ma 

„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 25 éves munkájának szerves részét képezte a 

folyamatos társadalomszervezési tevékenység, az erdélyi magyar közösség fejlesztése és 

építése. Ennek a törekvésnek a jegyében a Szövetség már a kezdetektől bekapcsolódott az 

Európai Ifjúsági főváros cím megszerzési folyamatába, mely során az RMDSZ-es EP 

képviselők több uniós fórumon is képviselték a célkitűzést, és lobbiztak az ügy érdekében. 

Továbbá így jött létre az a kezdeményezés is, amely mentén lehetőséget szeretnénk 

nyújtani a magyar fiataloknak, ifjúsági szervezeteknek saját identitásuk megélésére a 

Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa projekt keretén belül” – ismertette Bodor László, 

az RMDSZ programokért és ifjúságért felelős főtitkárhelyettese a Kolozsváron 

megszervezett Interethnia konferencián. 

 

Együtt minden könnyebb lesz – Böjte Csaba a magyar választásokról 
2014. február 19. – Krónika 

Egyházunk, nemzetünk jelene és jövője csak akkor biztosított, ha összefogunk – vallja 

Böjte Csaba ferences szerzetes, aki szerint ezért is fontos a könnyített honosítás, a magyar 

kormány adta szavazati jog. A szerzetes a Krónikának adott interjúban elmondta: „Bölcs 

döntés volt Magyarország kormányától, hogy szavazati jogot biztosított a külhoni 

magyaroknak. Jó és helyes cselekedet volt, hogy ezt nekünk megengedte, hiszen mi, 

erdélyi magyarok örömünket leljük ebben a választásban, a nemzethez való tartozást 

jelenti számunkra”. 

 

Ha kedd, akkor Erdély 
2014. február 19. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Ha nem hiszünk a politikai véletlenekben – márpedig nem 

természetünk –, kedden valószínűleg eldőlt, hány erdélyi magyar politikai alakulat vesz 

részt a májusi európai parlamenti választáson, indul-e független magyar jelölt, illetve 

helyet kap-e a Fidesz EP-listáján erdélyi személyiség. Hogy miért éppen kedden? Mert ez a 

nap kivételesen nem Belgiumnak, hanem Erdélynek jutott, Orbán Viktor miniszterelnök 

ekkor fogadta budapesti hivatalában Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt és Tőkés Lászlót, az 

EMNT vezetőjét”. 

 

MKP: Dunaszerdahely és Galánta is a prioritások között 
2014. február 19. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

Március elején Nagyszombat megyében tart kihelyezett ülést a kormány. Berényi 

Józsefnek, az MKP elnökének és Nagyszombat megye alelnökének javaslatára a 

dunaszerdahelyi és a galántai régió is a prioritások közé kerülhet. Berényi Józsefnek, 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=158949&cim=bodor_laszlo_celunk_2016_ra_hogy_europai_unios_atlagra_emeljuk_a_tarsadalmi_reszvetelt
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=158949&cim=bodor_laszlo_celunk_2016_ra_hogy_europai_unios_atlagra_emeljuk_a_tarsadalmi_reszvetelt
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/egyutt-minden-konnyebb-lesz-a-bojte-csaba-a-magyar-valasztasokrol
http://www.kronika.ro/velemeny/ha-kedd-akkor-erdely
http://www.hirek.sk/belfold/20140219164612/MKP-Dunaszerdahely-es-Galanta-is-a-prioritasok-kozott.html


 

 

 

 

 

 
7 

Nagyszombat megye alelnökének javaslatára az állami útfelújítás prioritásai közé került a 

Nagymegyert Győrrel összekötő autóút mihamarabbi felújítása. 

 

Az MKP az energiaárak csökkentését javasolja 
2014. február 19. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Az energiaárak csökkentése Szlovákiában időszerű és indokolt. A Magyar Közösség Pártja 

a kormánynak javasolja, hogy szeptembertől 12 százalékos árcsökkentést hajtson végre. 

 

Kotlebáék az EP-választásokon is sikeresek lehetnek 
2014. február 19. – hirek.sk 

Az alacsony részvételnek és a hatékony mozgósításnak köszönhetően a megyei választások 

után az európai parlamenti választásokon is sikert arathat Marián Kotleba besztercebányai 

megyefőnök szélsőséges pártja. 

 

Felvidéki magyar kakaskodás Európai parlamenti mandátum(ok)ért? 
2014. február 19. – Száraz Dénes – Felvidék Ma 

„Mióta megvan a Most-Híd, mindig azon a választáson sikeresebb, amelyiken Bugár Béla 

is indul, mert olyankor a felvidéki magyar választó megbabonázódik, függetlenül attól, 

hogy a hidas vezér mit képvisel, mit mond vagy cselekszik a felvidéki magyarság 

érdekében. De most mintha veszített volna valamit a varázsából... Egyszer minden celeb, 

még a politikai is elindul a süllyesztő felé. A köztársaság elnöki választáson sem indul, sőt 

pártja egy szlovák jelöltet támogat, el lehet képzelni tehát, hogy mennyi magyar fog 

Hrušovskýra szavazni. Ezzel a rossz politikai döntéssel (is) lett lefele lejtős a Most-Híd. És 

itt vannak a nyakunkon az Európai Parlamentbe jutásért a választások, ahol Bugár szintén 

nem indul a választói voksokért.” 

 

Pásztor István Kishegyesen: A közös célok megfogalmazásával szót lehet 
érteni… 
2014. február 19. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke Kishegyesen az önkéntes tűzoltó testület 

vendége volt. Pásztor István a civil szervezetek közösségépítő erejéről beszélt, rávilágítva 

milyen történelmi események zajlottak a nagy múltú egyesület alakulása idején. Nem 

sokkal a kiegyezés után, a párizsi kommün megalakulását követően Kishegyesnek már 

önkéntes tűzoltó testülete volt. Egyben a jelen kor eseményeire is felhívta a figyelmet, 

lévén, hogy választások következnek. Ahogyan fogalmazott, nem titkolt szándéka, hogy a 

VMSZ elnökeként látogatása során egyben kampányoljon is, amiben azért nem lát semmi 

különlegeset, mert kampányidőszakon kívül is gyakran látogat Kishegyesre. 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.hirek.sk/belfold/20140219212003/Az-MKP-az-energiaarak-csokkenteset-javasolja.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140219094956/Kotlebaek-az-EP-valasztasokon-is-sikeresek-lehetnek.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/44179-felvideki-magyar-kakaskodas-europai-parlamenti-mandatumokert
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16747/Pasztor-Istvan-Kishegyesen-A-kozos-celok-megfogalmazasaval-szot-lehet-erteni8230.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16747/Pasztor-Istvan-Kishegyesen-A-kozos-celok-megfogalmazasaval-szot-lehet-erteni8230.html


 

 

 

 

 

 
8 

Klikkek és klánok 
2014. február 19. – Pap Tibor - Vajdaság Ma 

„Abból tudok csak kiindulni, hogy minden látszat és interpretáció ellenére, nincs szó 

diktatúráról a vajdasági magyarság politikai akaratát meg/leképző eljárások természetét 

illetően. A domináns politikai elit túlhatalma (hosszú távon stabilnak látszó uralma a 

számára átengedett illetve választáson ’elnyert’ intézmények/pozíciók felett) a kihívók 

korábban bemutatott felemás kisebbségi pártszerkezetbe való „rendeződése” és a sajátos 

vajdasági magyar politikai kultúrában máig meglévő téveszmék következtében maradhat 

huzamosan fenn” – írja a Vajdaság Ma publicistája. 

 

„A VMSZ ötösre vizsgázott” 
2014. február 19. – Magyar Szó 

A VMSZ a folyamatosságra törekszik, a realitás talaján és felelősséggel politizál, szakértői 

csoportja már egy éve dolgozik egy gazdaságélénkítő programon, valamint egy falu, tanya 

és peremterületi gondnoki hálózat kialakítását is tervezi – ismételte meg kedd este a hétfői 

lakossági fórumon elhangzottakat Molnár Viktor, a Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei 

szervezetének az elnöke. A sajtótájékoztatón ismét kiemelték: a földvásárlás 2017-es 

liberalizációjára, a kapcsolható mezőgazdasági eszközök bejegyzési kötelezettségére és a 

nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékra vonatkozó törvénymódosítás szerepel a párt 

prioritásai között. 

 

Nyelvtudás nélkül nincs állampolgárság 
2014. február 19. – Magyar Szó 

Újvidéken immár 13. alkalommal fogadták Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának 

munkatársai az egyszerűsített eljárással való honosítási – állampolgársági – kérelmeket. 

Mintegy 160-an kérelmezték a magyar állampolgárság kedvezményes és egyszerűsített 

eljárással való felvételét. „Viszonylag sok kérelmezőnek nem volt megfelelő magyar 

nyelvtudása, őket arra kértük, hogy gyakoroljanak. Vajdaság-szerte megfigyelhető 

jelenség, hogy nagyon sokan magyar nyelvtudás nélkül próbálkoznak, természetesen nekik 

nem sikerülhet átadni a kérelmet – magyarázta Gara Katalin konzul asszony. 

 

Átadta listáját az Új Demokrata Párt, a VMDK elnöke a 40-ik helyen szerepel  
2014. február 19. – Pannon RTV 

Átadta választási listáját az Új Demokrata Párt köré tömörülő koalíció. Az egykori 

demokrata párti politikus, államfő, Boris Tadić vezette szövetség kedden este nyújtotta be 

listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak. A március 16-i választásokon Tadićtyal 

együtt indul a Nenad Čanak vezette Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a volt demokrata 

párti mezőgazdasági miniszter, Dušan Petrović Együtt Szerbiáért Mozgalma és a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége. Hárman szerepelnek jelöltként a közös listán, Csonka 

Áron, a VMDK elnöke a 40. helyet kapta. 
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Nyereséggel zárták az elmúlt évet az MNT által alapított médiumok 
2014. február 19. – Pannon RTV 

A pénzügyi jelentések szerint nyereségesen zárták a 2013-as évet a Magyar Nemzeti 

Tanács által alapított médiumok. Takarékossági intézkedések, arculatváltás és az 

együttműködések kiszélesítése jellemezte a vajdasági médiaházak tevékenységét. 

Takarékos évet zártak a Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumok. 2013-ban 

csökkentették az addig felhalmozott adósságállományukat, és pozitív pénzügyi eredményt 

is ki tudtak mutatni az év végén.  

 

VMSZ: Fontos a belgrádi jelenlét  
2014. február 19. – Pannon RTV 

A gazdaság, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a turizmus, a vajdasági magyarok által 

lakott területek infrastrukturális fejlesztése – ezekről a témákról tartott sajtótájékoztatót a 

VMSZ óbecsei községi szervezete. A párt képviselői a választási programot ismertették. A 

Vajdasági Magyar Szövetség a bátran, de felelőséggel jelmondattal indul a választásokon.  

 

Pásztor István és Orbán Viktor közösen segíti a vajdasági termelőket  
2014. február 19. – Pannon RTV 

A vetőgépek beállításáról és a komposztálásról tartottak tegnap este előadást a 

mezőgazdasági termelőknek Topolyán. Pásztor István, a VMSZ elnöke is felszólalt az 

esten. Nem egész egy hónapja megállapodás született Orbán Viktor magyar miniszterelnök 

és Pásztor között, amely a választásokat követően nagyban segíti majd a termelőket és 

vállalkozókat. „A magyar költségvetés jelentős pénzeket biztosít egy alapítvány, egy alap 

számára, amelyből finanszírozni tudnánk a különböző gazdasági és mezőgazdasági 

elképzeléseknek a megvalósítását.” 

 

Díjat kaptak a vajdasági kultúra követei 
2014. február 19. – Pannon RTV 

Négy díjat osztott ki a Vajdasági Művelődési Intézet a kultúra és a művelődés 

témakörében. Ljubica Ristovski snházi teoretikust, a Szabadkai Népszínház igazgatóját a 

multikulturális színház és az interkulturális együttműködés fejlesztéséért díjazták. A 

Kultúra Szikrái Díjat – amelyet a 35 évnél fiatalabb kortárs alkotóknak ítélnek oda – idén 

az Ingmar zongoraduó kapta. A kulturális örökség megőrzésért folytatott tevékenységéért 

járó díjat a Tartományi Műemlékvédelmi Intézetnek ítélték oda, míg Slobodan Knežević 

festő, az újvidéki Művészeti Akadémia professzora nyerte el az életműdíjat. A díjakat 

ünnepélyesen péntek este osztják majd ki. 

 

Módszertani csomagok az osztálytanítóknak 
2014. február 20. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szerdán délelőtt a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Ady épületében 

osztották ki az osztálytanítóknak járó csomagot, amelyet a 2013, a külhoni kisiskolások éve 
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alkalmából állított össze a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával. A csomagot a vajdasági tanítók számára az MNT 

sokszorosította a Forum nyomdával, a nyomtatási munkálatok nemrégiben fejeződtek be, 

ezért tulajdonképpen ez az akció még a tavalyi program keretében valósult meg. A kanizsai 

tanítóknak Joó Horti Lívia, az MNT Közoktatási Bizottságának elnöke adta át a csomagot 

személyesen, mely három módszertani segédkönyvet és CD-t tartalmazott. 

 

Nagy tétje van a választásoknak 
2014. február 20. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Kedden este a VMSZ lakossági fórumot tartott a Kisbajmok helyi közösségben, melyen 

Pásztor Bálint köztársasági képviselő, Dévavári Zoltán, a VMSZ alelnöke, Bunford Tivadar, 

a VMSZ szabadkai szervezetének elnöke és Maglai Jenő, Szabadka polgármestere a VMSZ 

programja mellett arról is beszélt, hogy az embereknek miért fontos az urnák elé járulni, s 

a következő négy év mit jelent a vajdasági magyarság számára. 

 

Valós kihívásokról 
2014. február 20. – Magyar Szó 

A Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány téli mezőgazdasági előadás-sorozata keretében 

Topolyán több rendezvényt is tartanak. A kedd esti előadáson szakmai kérdéseken kívül 

több fontos agrárpolitikai kérdés is terítékre került. Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke és Varga László, a VMSZ parlamenti képviselője, a köztársasági 

képviselőház Európai Integrációs Bizottságának elnökhelyettese volt a szakmai előadás 

vendége. 

 

A KMKSZ minimalizálni szeretné a kárpátaljai magyarságra leselkedő 
veszélyeket 
2014. február 19. – MTI 

Az ukrajnai belpolitikai konfliktus kirobbanásának kezdete óta a KMKSZ arra törekszik, 

hogy a lehető legalacsonyabb szintre csökkentse a kárpátaljai magyar közösségre leselkedő 

veszélyeket  - jelentette ki Kovács Miklós, a szervezet elnöke. Kovács Miklós elmondta: a 

KMKSZ úgy ítéli meg, hogy a kárpátaljai magyarság hozzákötése az Ukrajnában 

kormányzó Régiók Pártjához (PR) minden szempontból káros lenne. Értelmetlen egy 

olyan politikai erő támogatása, amely nyíltan magyarellenes lépéseket tett, például 

felszámolta a magyar többségű választókerületet a legutóbbi parlamenti választások előtt, 

szelektíven, a magyarságot kirekesztő módon alkalmazta a nyelvtörvényt – tette hozzá. 
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Hatalomátvétel Kárpátalján? 
2014. február 20. – Magyar Nemzet 

Kárpátalján a megyei rendőrség szóvivője szerint nyugodt a helyzet, annak ellenére, hogy 

Ungváron a tüntetők elfoglalták a megyei állami közigazgatási hivatal épületét. Bár a 

szóvivő hatalomátvételről beszél, nem részletezte, hogy ki venné át a hatalmat. Vaszil 

Varcaba megyei rendőrparancsok tiszti becsületszavát adta a tüntetőknek, hogy a 

rendvédelmi erők nem fognak fegyvert alkalmazni Kárpátalján a tiltakozók ellen. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. február 20-i számában olvasható.) 

 

Dobronak Község nem is a kétnyelvű területen van!? 
2014. február 19. – Népújság 

A napokban szinte véletlenszerűen derült fény arra, hogy a községek és területeinek 

megalapításairól szóló törvény megalkotásakor az illetékesek elfeledték a kétnyelvű 

községek közé sorolni az akkor újonnan létrejött Dobronak Községet, majd ezt a hibát a 

mai napig továbbgörgetve a törvényben hagyták. 

 

A turizmus mint kiugrási lehetőség 
2014. február 19. – Népújság 

Göncz László múlt heti, hodosi képviselői fórumán az ország jelenlegi válságos helyzetéről 

beszélt a helyieknek. – A legnagyobb probléma az eladósodás, melynek mértéke súlyos 

ütemben növekszik: míg 2008-ban 25 százalék volt, ma 75 százalékra jutottunk. Ezen az 

állapoton nehéz lesz az elkövetkező években javítani. A képviselő továbbá elmondta, hogy 

a válságkezelés a községeket is erőteljesen érinteni fogja a következő mandátumban, 

hosszú távon lehetetlenné téve működésüket, így valószínűsíthető, hogy a folyamat végén 

60–80 község fog megszűnni. 

 

Konzuli látogatás a választási regisztráció jegyében 
2014. február 19. – Új Magyar Képes Újság 

A múlt héten Tuska Enikő, a zágrábi magyar nagykövetség konzulja tett látogatást a 

HMDK Tengermelléki-fennsíki és Split-Dalmát megyei egyesületének a székházában, ahol 

a magyarországi választással és a regisztrációval kapcsolatban adott tájékoztatót. - A 

konzul asszony látogatásának fő célja az volt, hogy segítse és tanácsokkal lássa el az itteni 

magyarokat a választási regisztrációval kapcsolatban – mondta Viola Éva, a HMDK 

Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének elnöke, aki hozzátette azt is, hogy 

egyesületük magyar állampolgársággal rendelkező tagjai élni kívánnak törvény adta 

jogaikkal, és szeretnének részt venni az áprilisi magyarországi parlamenti választáson. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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