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Várady: A szerbek Vajdaság elvesztésétől félnek, ezért támadják a 
statútumot 
2014. február 13. – Vajdaság Ma 

A terület elvesztésétől Szerbiában kialakult félelem az oka a Vajdaság statútumát és a 

nemzeti tanácsokat érő támadásoknak - mondta Várady Tibor, a Közép-európai Egyetem 

és az atlantai Emory Egyetem tanára a Magyar Külügyi Intézetben csütörtökön tartott 

előadásában. Várady Tibor hangsúlyozta: a Magyar Nemzeti Tanács már korábban kijárta 

a fontosabb jogok átruházását, így - mivel ezeket vélhetően már nem érinthetik - a mostani 

jogfosztások nem annyira fájóak a magyar kisebbségnek. 

 

Kelemen: taktikai okokból késik az autonómiatervezet  
2014. február 13. – maszol.ro, Krónika, MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Szabadság 

Kelemen Hunor szerint taktikai okokból késik az RMDSZ székelyföldi 

autonómiastatútum-tervezete. Az RMDSZ elnöke az MTI-nek csütörtökön elmondta, akár 

holnap is közvitára bocsáthatnák a tervezetet, de várják, hogy a jelenlegi alkotmányhoz 

igazított változatra, vagy a készülő módosított alkotmányhoz igazított változatra lesz 

szükség. Kelemen Hunor hozzátette, a két változat kis mértékben különbözik egymástól. A 

készülő új alkotmányra szabott változat arra a tervezett alkotmányos tételre van 

tekintettel, mely szerint közigazgatási alrégiók is létrehozhatók Romániában. Az RMDSZ 

elnöke elmondta, a tervezet közvitára bocsátásával mindenképpen meg szeretné várni, 

hogy az Alkotmánybíróság elfogadja-e az alkotmánymódosítás tervezetét, vagy visszaküldi 

a parlamentbe. 

 

Pásztor István: Szerbia nem rendezhető az alkotmány módosítása nélkül 
2014. február 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szerbiai alkotmány módosításának nincs alternatívája, mert Szerbia nem rendezhető 

mint ország, ha nem módosítják az alkotmányát – jelentette ki Pásztor István, a vajdasági 

képviselőház elnöke.  „Szerbia ma meghatározta a területét, mert rákényszerítették. Most a 

történetnek az a része következik, amelyben meghatározzuk, hogyan rendezzük ezt a 

területet, amelyen élünk. Azonban nem lehet végrehajtani ezt a rendezést 

alkotmánymódosítás nélkül” – mondta Pásztor a Milyen alkotmányra van szüksége 

Szerbiának? elnevezésű konferencián a tartományi parlamentben. 

 

Nem vonták kétségbe a vajdasági magyarok jogait 
2014. február 14. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Rade Drobacs Szerbia budapesti nagykövete szerint a két ország kapcsolatai kitűnőek, 

amit Áder János tavaly júniusi látogatása is bizonyít, illetve az, hogy a két ország államfője 

együtt emlékezett a II. világháború szerb és magyar ártatlan áldozataira. Kiemelte, hogy a 

szerb alkotmánybíróság döntései nem vonták kétségbe a magyar közösség egyetlen 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5924/Varady-A-szerbek-Vajdasag-elvesztesetol-felnek--ezert-tamadjak-a-statutumot.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5924/Varady-A-szerbek-Vajdasag-elvesztesetol-felnek--ezert-tamadjak-a-statutumot.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/24897-kelemen-taktikai-okokbol-kesik-az-autonomiatervezet
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20025/Pasztor-Istvan-Szerbia-nem-rendezheto-az-alkotmany-modositasa-nelkul.html
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lényeges jogát sem, valamint a nemzeti tanácsokról szóló törvényt is pozitív előrelépésként 

lehet értékelni. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. február 14-i számában olvasható.) 

 

Az MPP megvonta tagságát Barót volt polgármesterétől 
2014. február 13. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt megvonta tagságát Barót volt polgármesterétől, Nagy Istvántól, a 

polgármesteri hivataltól pedig kérte tanácstagi mandátumának megszüntetését. A párt 

megyei elnöke, Kulcsár-Terza József szerint soraikban nincs helye annak, aki a pártot 

bomlasztja, helyi és országos vezetését támadja és kétségbe vonja azok döntéseit. Nagy 

Istvánnal türelmes volt a párt vezetése, de betelt a pohár, megfosztják tagságától és 

minden betöltött tisztségétől is – mondotta Kulcsár. 

 

A barótiak kiállnak Nagy István, MPP-s tanácsos mellett 
2014. február 13. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt hónapokban tanúsított viselkedése, és a párt irányelveivel való szembefordulás 

miatt fosztják meg tagságától Nagy Istvánt, aki korában Barót MPP-s polgármestere volt – 

mondta el Kulcsár-Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke. A Magyar Polgári Párt 

baróti szervezetének elnöksége, önkormányzati frakciója, valamint a 2012-es helyhatósági 

választás képviselőjelöltjei által aláírt dokumentumban értetlenségüket fejezik ki Kulcsár-

Terza József kijelentéseivel szemben, melyek szerint Nagy István romboló tevékenységet 

folytatott és „szétverte” a baróti szervezetet. Nagy István az üggyel kapcsolatosan 

elmondta: nem ő az első, akivel így viselkedik a megyei vezetőség, hiszen volt már olyan 

személy, aki Kulcsár miatt hagyta el a pártot. 

 

Példaértékű a háromszéki gazdák önszerveződése 
2014. február 13. – maszol.ro 

Háromszéken van az ország egyik legjobban szervezett gazdatársadalma, ennek 

köszönhetően növekednek a mezőgazdaságra és állattenyésztésre lehívott támogatási 

összegek, mutatott rá Tamás Sándor. Kovászna megye önkormányzatának elnöke a 

Bodokon szervezett idei második gazdatalálkozót követően elmondta: három éve szervezik 

a megye öt régiójában ezeket a találkozókat, ehhez egyre többen csatlakoznak és egyre 

konkrétabb feladatokat azonosítanak.  

 

Indul a lakcím-trükk a belvárosi iskolába iratkozás idejére  
2014. február 13. – maszol.ro 

Az előkészítő osztályba való beíratási időszak kezdetét az oktatási minisztérium február 

24-ére tervezte, az eredményeket április 11-én teszik közzé. Mivel a szülők többsége – 

különösen városon - már kezdettől rangos intézménybe szeretné járatni gyermekét, 

viszont a tanügyi törvény világosan kimondja, hogy az iskola körzetébe tartozó lakhellyel 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=158476&cim=az_mpp_megvonta_tagsagat_barot_volt_polgarmesteretol
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-barotiak-kiallnak-nagy-istvan-mellett
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/24877-peldaerteku-a-haromszeki-gazdak-onszervezodese
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/24871-indul-a-lakcimtrukk-a-belvarosi-iskolaba-iratkozas-idejere
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rendelkező gyerekeket fogadhatják első körben, sokan illegalitásba vonulnak, és ideiglenes 

lakcímet vásárolnak a beiratkozás és iskolakezdés idejére.  

 

Fontos a kétnyelvűség 
2014. február 13. – Krónika, Erdély Ma 

Gondok vannak a magyar nyelvhasználattal Nagyváradon, és a helyi magyarság úgy véli, a 

kisebbségi elöljáróknak többet kellene foglalkozniuk azzal, hogy az anyanyelv használható 

legyen a hivatalokban – derül ki abból a felmérésből, amelyet Zatykó Gyula, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke mutatott be csütörtökön Váradon. A Bálványosi Intézet 

által a nagyváradi magyarság körében a tavalyi év végén elkészített, közéleti és kulturális 

kérdésekből álló közvélemény-kutatás alapján az otthonukban felkeresett válaszadók 

többsége a korrupciót, az utak állapotát, illetve a közlekedést, valamint a magyar 

nyelvhasználatot sorolta a város három legsúlyosabb problémája közé, de elégedetlenek a 

fiatalok helyzetével, a lakáshiánnyal, vagy éppen az idősekkel való törődéssel is. 

 

Hivatalos: Eckstein benyújtotta EP-képviselői jelölését 
2014. február 13. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-es politikus ma délben iktatta EP-képviselőjelölti 

dossziéját az RMDSZ kolozsvári főtitkárságán. A jelölt ismert és népszerű, valamint 

látható politikusként jellemezte magát, aki az erdélyiek nagykövete szeretne lenni 

Brüsszelben, és Brüsszel nagykövete Erdélyben.  Eckstein optimista az esélyeit illetően, 

ahogy az RMDSZ esélyeit is optimistán ítéli meg. A politikus úgy véli, hogy a kampányai 

eredetiek és sikeresek, és ez ezúttal sem lesz másként. Eckstein elmondta, hogy a 

magyarok szavazatain kívül a románok, szászok szavazataira is számít. 

 

Kelemen: Ponta és Antonescu találjon megoldást! 
2014. február 13. – transindex.ro 

Antonescunak és Pontának megoldást kell találniuk [a mostani helyzetre], mivel nem azért 

választották meg őket, hogy botrányt keltsenek - nyilatkozta Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök a Mediafaxnak. Kelemen szerint a kormánykoalíció egy ideje minden egyébről 

beszél, csak az emberek gondjairól nem, a most tárgyalt dolgok pedig kizárólag számukra 

érdekesek. Az RMDSZ-elnök a stabilitás visszaállítását sürgette a kormányban. 

 

„Nyolc plusz egy” jelöltet indítana a MIÉRT az EP-választásokon  
2014. február 13. – maszol.ro, transindex.ro 

„Nyolc plusz egy” jelöltet indítana a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) az RMDSZ 

listáján az európai parlamenti (EP-) választásokon. A jelöltek dossziéját csütörtökön 

nyújtotta be a Szövetségi Választási Bizottsághoz a szervezet elnöke. Szabó József a „plusz 

egy jelölttel”, Antal Lóránttal együtt tartott az esemény alkalmából Kolozsváron 

sajtótájékoztatót. Elmondta, a 32 éves székelyudvarhelyi fiatalembert az különbözteti meg 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/felmeres-a-magyar-nyelvhasznalatrol-varadon
http://itthon.transindex.ro/?hir=35462
http://itthon.transindex.ro/?hir=35464
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/24888-nyolc-plusz-egy-jeloltet-inditana-a-miert-az-ep-valasztasokon
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a többi nyolc jelölttől, hogy ő a „csapatkapitány”, az ifjúsági szervezet kampányának arca, 

akik előkelő helyre pályázik az RMDSZ EP-listáján.  

 

Borbély: tárgyalunk az MPP-vel a közös EP-listáról 
2014. február 13. – transindex.ro 

Az RMDSZ Kolozsváron tartott Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) ülésén jelen lévő 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke elmondta, hogy az RMDSZ számára - ahogy a 

többi politikai pártnak is - nehéz feladat, hogy megszólítsa és mozgósítsa a választókat az 

EP-képviselői választásokkor. Ezért az RMDSZ egy koherens és konkrét programmal 

készült az EP-választásokra. Borbély elmondta, hogy folyamatban van az RMDSZ EP-

képviselő listájának a véglegesítése. Az EP-választásokon az MPP az RMDSZ partnere 

lehet. Ha sikerrel járnak a tárgyalások, akkor az MPP és az RMDSZ is összeállít egy-egy 

jelöltlistát, és majd arról fog tárgyalni a két politikai erő. Az EMNP-vel nem fognak közös 

listát indítani - mondta el az RMDSZ politikai alelnöke. 

 

Megindokolta az alkotmánybíróság a decentralizációs törvénytervezet 
elutasítását 
2014. február 13. – transindex.ro 

Kibocsátotta az alkotmánybíróság a decentralizációs törvénytervezet alkotmányellenessé 

nyilvánításának indoklását: a 106 oldalas dokumentum szerint a törvénytervezet nem 

felelt meg a 2006-os decentralizációs kerettörvény követelményeinek. Ezek szerint a 

decentralizációs folyamatot egy sor olyan előkészítés kellett volna megelőzze, amelyre nem 

került sor. Konkrétan azt a cikkelyt emelték ki, amely előírja, hogy a kompetenciák 

átruházását hatástanulmányokra és minisztériumok, valamint a központi közigazgatási 

szervek által kidolgozott módszertan szerint kell megvalósítani. 

 

Borbély László: az RMDSZ-t jelenleg nem érdekli a kormányra lépés 
2014. február 13. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem tárgyal az esetleges kormányra 

kerülésről, és jelenleg nem érdekli a kormányzás - jelentette ki egy csütörtökön 

Kolozsváron tartott sajtótájékoztatón Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. 

Borbély László aggasztónak tartotta a romániai kormánykoalíción belüli feszültségeket. 

Hozzátette, senkinek sem lenne jó a koalíció felbomlásával kialakuló politikai instabilitás. 

Az alelnök ugyanakkor megállapította, Romániában sem 2009-ben nem bizonyult, sem 

jelenleg nem bizonyul eredményesnek a 2/3-ot meghaladó kormánytöbbség. 2009-ben a 

Demokrata Liberális Párt (PDL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) nagykoalíciója bomlott 

fel 10 hónap kormányzás után. 
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Ügyészségi vizsgálatot kér az SZNT ellen egy román szenátor 
2014. február 13. – hirado.hu, MTI, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Ügyészségi vizsgálatot sürgetett a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) ellen Marius Pascan 

ellenzéki, demokrata liberális párti (PDL) szenátor, Maros megye volt prefektusa 

csütörtökön, aki hazaárulásnak tartja, hogy az SZNT autonómiapárti határozatok 

elfogadására szólította fel a székelyföldi települések önkormányzati testületeit. Az SZNT 

szerdán nyílt levélben kérte fel a 153 székelyföldi önkormányzati testületet: határozatban 

nyilvánítsák ki az autonómia iránti igényüket, és azt, hogy egyetlen, de különálló 

közigazgatási egységbe akarnak tartozni. "Ez már hazaárulás, amikor összehangolt 

akciókkal Románia szuverenitása, függetlensége és egységes nemzetállam jellege ellen 

irányuló területi autonómiát követelnek. Akcióikat Budapestről pénzelik: a magyar állam 

nyíltan támogatja az úgynevezett székelyek akcióit" - idézték Pascant a román hírforrások. 

 

Átadták Király Károlynak a Kós Károly-nagydíjat 
2014. február 13. – Nyugati Jelen, Krónika 

A magyarországi Mezőkovácsházán, otthonában adta át Király Károlynak a Kós Károly-

nagydíjat Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, 

valamint Borbély Zsolt Attila alelnök. A közélettől visszavonult, egykori háromszéki 

szenátor egészségi állapota miatt nem lehetett jelen az EMNT 2013. december 14-én 

rendezett, tízéves jubileumi gáláján, amelyen a szervezet első ízben osztotta ki a Kós 

Károly-díjat. A díjjal olyan személyiségeket tüntetnek ki, akik tevékenységükkel 

hozzájárultak ahhoz, hogy az autonómia ügye kiteljesedjen Erdélyben. 

 

Háromszéket népszerűsítik három városban 
2014. február 13. – Krónika 

Brassóban, Bukarestben és Budapesten nyitnak turisztikai irodákat a háromszéki 

önkormányzatok, hogy népszerűsítsék a térség látnivalóit és minél több turistát 

vonzzanak. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere csütörtökön elmondta, az első 

irodát Brassóban nyitják meg, partnerségben a Kovászna megyei önkormányzattal. Azért 

választották a Cenk alatti várost, mert Háromszék szomszédságában van, ugyanakkor az 

egyik leglátogatottabb turisztikai célpont az országban, tehát célratörő tájékoztatással az 

odalátogató vendégeket át lehet csábítani Kovászna megyébe. 

 

Felcserélődtek az erőviszonyok – Interjú Kelemen Mártonnal 
2014. február 13. – Szucher Ervin – Krónika  

Jelentősen megváltoztak az erőviszonyok és a játékszabályok az érdekérvényesítés 

szempontjából – ismeri be a Krónikának adott interjúban Kelemen Márton, a Maros 

megyei önkormányzat RMDSZ-frakciójának vezetője. A megyei tanács alelnöki tisztségére 

pályázó politikussal többek közt a szövetség eredményeiről, és a kétnyelvűségért folytatott 

harcról is beszélgettek. „Mind Marosvásárhely, mind Maros megye esetében érződik, hogy 

hiába vagy a legerősebb, ha a polgármestert vagy a megyei tanácselnököt nem te adod, 
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http://www.hirado.hu/2014/02/13/ugyeszsegi-vizsgalatot-ker-az-sznt-ellen-egy-roman-szenator/
http://www.nyugatijelen.com/kronika/atadtak_kiraly_karolynak_a_kos_karoly_nagydijat.php
http://www.kronika.ro/gazdasag/haromszeket-nepszerusitik-harom-varosban
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mozgáslehetőséged teljesen korlátozottá válik” – fogalmazott Kelemen Atilla képviselő fia, 

aki hazahívná a Félsziget Fesztivált. 

 

Borboly: az autonómia belefér az alkotmány szellemébe 
2014. február 13. – transindex.ro 

A román-magyar viszony volt az egyik legfontosabb téma Országos Önkormányzati Tanács 

(OÖT) Kolozsváron tartott ülésén, mondta el Borboly Csaba, az OÖT elnöke az eseményt 

követő sajtótájékoztatón. A politikus szerint mindenkinek magáévá kellene tennie a 

román-magyar együttélési kódexet a két etnikum közötti viszony javítása érdekében. Ez 

azt jelentené, hogy a kisebbség és a többség viszonyát egy kódex révén szabályoznák, 

amelynek keretében a többség vállalná, hogy nem építi le a kisebbség intézményhálózatát. 

Borboly azt mondta, hogy Hargita megyében ennek a kivitelezésén dolgoznak, és 

örülnének, ha a román többségű megyék is átvennék a gyakorlatot. „Az autonómia belefér 

az identitás megőrzését garantáló román alkotmány szellemébe, és a kisebbségi identitás 

megőrzésének bevált európai gyakorlata” - tette hozzá az OÖT elnöke. 

 

Borbély: Románia nem tartja be a Nyelvi Charta előírásait 
2014. február 13. – transindex.ro, Szabadság 

„A következő hetekben nyilvánosságra hozzuk árnyékjelentésünket a nyelvi jogok 

betartásáról, amely be fogja bizonyítani, hogy Románia nem tartja be a román kormány 

által aláírt Európai Regionális Nyelvi Charta előírásait”– nyilatkozta Borbély László, az 

RMDSZ politikai alelnöke az RMDSZ Kolozsváron tartott Országos Önkormányzati Tanács 

(OÖT) ülése után. A politikus szerint erre most annál is inkább szükség lesz, mivel szerdán 

visszautasították az RMDSZ azon kezdeményezését, amely értelmében magyar nyelven is 

lehetne a nép ügyvédjéhez fordulni. 

 

Elutasította a bíróság a nagyváradi premontrei rend fellebbezését a 
gimnáziumuk épülete ügyében 
2014. február 13. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Jogerősen elutasította csütörtökön a nagyváradi ítélőtábla a Váradhegyfoki Premontrei 

Kanonokrendi Prépostság fellebbezését abban a perben, amelyet a római katolikus rend a 

román állami restitúciós bizottság egyik korábbi, számára kedvezőtlen döntésének 

megsemmisítése érdekében indított. Az egyházi ingatlanok restitúciós bizottsága korábban 

megtagadta a rend egykori nagyváradi iskolájának a visszaszolgáltatását arra hivatkozva, 

hogy az épület már 1936-tól a román államé volt, és ezért nem illetékesek dönteni. A 

testület ugyanis csak a kommunizmus idején elkobzott ingatlanokkal hivatott foglalkozni. 

E határozatot fellebbezték meg a premontreiek, akik szerint az épület fölötti tulajdonjogot 

csak 1945 után vesztették el, ezért az egyházi ingatlanok restitúcióját szabályozó törvényes 

előírások értelmében jogosultak visszakapni az épületet. A nagyváradi ítélőtábla szóvivője 

csütörtökön az MTI kérdésére tájékoztatott a bíróság ítéletéről, amely megalapozatlannak 
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találta és elutasította a rend fellebbezését. A premontreiek korábban első illetve 

másodfokon fokon is elvesztették a pert. 

 

Egyesületből „aszocsiáció” 
2014. február 13. – szekelyhon.ro 

Kizárták a magyar tagozat képviselőit azon egyesület létrehozásából, amelyet a 

marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános Iskola szülőbizottsága és tanári kara tervezett. 

A bejegyzett szervezetet bemutatták a tanári karnak, felajánlva, hogy bárki csatlakozhat. A 

csatlakozási szándékot február végén tárgyalja meg a magyar szülők bizottsága.  

 

Kielégítő az iskolák helyzete 
2014. február 14. – Krónika 

Valamennyi magyar gyerek számára biztosított a lehetőség, hogy a következő tanévben is 

anyanyelvén tanulhasson, állítják az illetékesek a beiskolázási tervekről. A korábbi 

félelmek ellenére az erdélyi megyékben többnyire megmaradnak a jelenlegi magyar 

osztályok, és még létszám alatti osztályok beindítását is kérték.  

 

Bárdos Gyulával ünnepelt a nagykaposi Csemadok 
2014. február 13. – Felvidék Ma 

Működésének 65. évfordulója alkalmából ünnepi évzáró ülést tartott a Csemadok 

Nagykaposi Alapszervezete. A rendezvény díszvendége Bárdos Gyula, a szervezet országos 

elnöke, az MKP köztársaságielnök-jelöltje volt. Bárdos szerint a március 15-i választás jó 

alkalom arra, hogy a felvidéki magyarság megmutassa erejét, kinyilvánítsa 

egyenrangúságát. Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb nemzeti kisebbség képviselőjeként 

olyan jelölt akar lenni, aki a Szlovákiában élő többi nemzetiséget is képviseli. 

 

Lajčák felveti a kisebbségi kormánybiztos kérdését Ficónak 
2014. február 13. – hirek.sk 

Miroslav Lajčák külügyminiszter a három legnépesebb hazai nemzeti kisebbség 

képviselőinek megígérte, hogy Fico kormányfővel, illetve a kormánnyal hamarosan 

tárgyalásokat folytat majd a kisebbségi kormánybiztos funkciójának betöltéséről és az új 

szavazási módról. Megígérte, hogy megoldást találnak javaslataik teljesítésére. 

 

Elutasították a magyar fellebbezést a „Tokaj” márkanév ügyében 
2014. február 13. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Elutasította csütörtökön a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság a magyar fellebbezést a 

„Tokaj” márkanév ügyében, kimondva azt: nem minősül megtámadhatónak a 

„Vinohradnícka oblast' Tokaj” szlovák névnek a nyilvántartásba való bejegyzése. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/egyesuletbol-aaszocsiacioa
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/44092-bardos-gyulaval-unnepelt-a-nagykaposi-csemadok
http://www.hirek.sk/belfold/20140213100442/Lajcak-felveti-a-kisebbsegi-kormanybiztos-kerdeset-Ficonak.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20140213105819/Elutasitottak-a-magyar-fellebbezest-a-Tokaj-markanev-ugyeben.html
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Üdvözlik az Európai Bíróság döntését a szlovákiai borászok 
2014. február 13. – hirek.sk, Új Szó 

Pozitív döntésnek tartják és üdvözlik az érintett szlovákiai régió borászai a luxembourgi 

székhelyű Európai Bíróság azon döntését, amellyel a testület csütörtökön elutasította a 

magyar fellebbezést a „Tokaj” márkanév ügyében. 

 

Nyílfa Péter lett a Központi Választási Bizottság elnöke 
2014. február 13. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Csütörtökön Robert Fico miniszterelnök jelenlétében letették esküjüket a 

köztársaságielnök-választást felügyelő Központi Választási Bizottság tagjai. Sorsolással 

Nyílfa Péter, az MKP jelöltje lett a testület elnöke. 

 

Magyarok is támogatják Ficót 
2014. február 14. – Új Szó 

Sportolók, művészek, politikusok és egyéb közéleti személyiségek is támogatják Robert 

Fico államfői ambícióit. A teljes lista a fico2014.sk honlapon található, és szerepelnek rajta 

magyar nevek is. Az Új Szó többüket megkereste, Bereczk Oszkár, Albár polgármestere, a 

Csallóközi Falvak és Városok Társulásának vezetője azzal indokolta az MKP és a Híd 

széthúzásásval indokolta Fico támogatását. 

 

Holnaptól ismét indul busz Szegedről Szabadkára, Zentára és Óbecsére 
2014. február 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Újra visszaállítják azokat a múlt héttől szüneteltetett buszjáratokat, amelyek Szegedről 

Szabadkára, Zentára és Óbecsére közlekednek iskolaidőben pénteken és vasárnap – írja a 

delmagyar.hu. A portál közlése szerint eredményesen lobbizott Kalmár Ferenc (KDNP) 

országgyűlési képviselő a Tisza Volán megszűnt szabadkai és zentai buszjárataival 

kapcsolatban. A honatya az üggyel kapcsolatban elmondta, csütörtökön egyeztetett a 

magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastrukturális területért felelős 

államtitkárával, Völner Pállal. Ennek a tárgyalásnak nyomán péntektől visszaállnak a 

Szegedről Vajdaságba induló járatok.  

 

Jelko Kacin: Szerbiának az EU miatt módosítania kell az alkotmányát 
2014. február 13. – Vajdaság Ma 

Az Európai Uniónak a státusz-semleges Koszovóval kapcsolatos álláspontja egy 

kompromisszumos megoldás, jelentette ki Jelko Kacin, az Európai Parlament szerbiai 

jelentéstevője, s leszögezte, nem kíván arról beszélni, hogy mi lesz a végleges megoldás, 

írja a Tanjug. 
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Nem tágítanak az autonómiakoncepciótól 
2014. február 13. – Magyar Szó 

A magyar–horvát–bosnyák összefogás gyakorlatilag a kisebbségi jogokról szól – emelte ki 

Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, a Nemzeti Közösségek Listájának 

egyik alapító tagja az MPSZ Zentán megtartott sajtótájékoztatóján. Rácz Szabó szerint 

semmiképpen sem szabad elfelejteni, hogy Szerbia lakosságának a 30 százalékát 

kisebbségek alkotják, és egy teljesen új koncepciót jelent az, hogy a Magyar Remény 

Mozgalommal, a Magyar Egység Párttal, a Bosnyákok Demokratikus Közösségével és a 

Horvátok Demokratikus Közösségével indulnak a soron következő választásokon.  

 

Óbecse: Öt óvodai csoportot megszüntetnek  
2014. február 13. – Pannon RTV 

Öt óvodai csoportot zárnak be márciustól Óbecsén. Az ok az, hogy a létszámstop miatt 

nem tudnak elegendő munkást alkalmazni ideiglenesen. 18 személyt kell elbocsátani a 

Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézménynek. Óbecsén az alsóvárosi óvodában két 

napközis, Bácsföldváron két óvodás, Péterrévén pedig egy óvodás csoportot zárnak be. 

 

Vajdaság statútumtervezete szerkesztési és a lektorálási feladatok előtt 
2014. február 13. – Pannon RTV 

Elkészült a vajdasági statútumtervezet szövege, most már csak a szerkesztési és a 

lektorálási feladatok vannak hátra – mondta a Betának Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke. Március 10-ig elkészül a szöveg, amely a vajdasági parlament 

képviselői elé kerül. Minden feltétel adott, hogy június 6-ig elfogadják Vajdaság 

statútumát, amikor a szerbiai Alkotmánybíróság döntése jogerőre emelkedik. A 

statútumot a szerbiai képviselőháznak is meg kell szavaznia. 

 

A megmaradásunkért küzdeni kötelességünk 
2014. február 13. – Kárpátalja 

„Kötelességünk megőrizni nemcsak kultúránkat, nyelvünket, hanem azt a talpalatnyi 

földet is, amelyen élünk, hiszen tudjuk a történelemből, hányszor került már veszélybe. És 

a legnagyobb feladatunk: küzdeni az asszimiláció ellen, hiszen a beolvasztásunkra 

számtalan kísérlet történt már, és a veszélye ma is fenyeget. S véleményem szerint úgy 

tudjuk a legméltóbban őrizni Fodó Sándor emlékét, hagyatékát, ha határozottan és 

elszántan kiállunk a kárpátaljai magyarság érdekeiért, ahogyan azt ő tette” – nyilatkozta a 

hetilapnak Demes László, a Fodó Sándor-díj egyik idei kitüntetettje. 
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Őrsvezető-továbbképző hétvégét tartott a KáMCSSZ 
2014. február 13. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) megalakulásától kezdve fontosnak 

tartja a minőségi munkát, melyben kiemelt szerep hárul a csapatokat alkotó őrsök 

vezetőire. A közelmúltban a KáMCSSZ először szervezett szövetségi őrsvezető-

továbbképző hétvégét, melynek helyszíne a beregszászi cserkészház volt. 

 

Magyarországi választások, ukrajnai helyzet 
2014. február 13. – Kárpátalja 

Az elmúlt héten tovább folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

alapszervezeteinek tisztújító közgyűlései a KMKSZ Beregszászi, Nagyszőlősi és Felső-

Tisza-vidéki Középszintű Szervezeteiben. A közgyűléseken elmondott beszédeiben Kovács 

Miklós KMKSZ-elnök tájékoztatást tartott az utóbbi hónapokban kibontakozott ukrajnai 

eseményekről, valamint szólt a közelgő magyarországi választásokról. Szót ejtett a KMKSZ 

alapszabály-módosításának tervéről is, melyet a Szövetség nagyválasztmánya már 

jóváhagyott: a kérdésben a KMKSZ megyei közgyűlésén szavaznak majd. 

 

Sikeres pedagógus magyar tankönyve 
2014. február 13. – Volksgruppen 

200 példány kelt el Ciorba Melinda Ungarisch Bausteine című magyar tankönyvéből 2013-

ban. A könyv sikere nagy meglepetés volt a magyart oktató pedagógus számára, hisz 

kiadása után még nem volt érezhető a tankönyv popularitása. A könyv kezdőknek szól, 

2005-ben ezzel a kiadvánnyal nyerte el a burgenlandi nyelvtréner a WIFI tréner-award 

díjat Ausztria szerte. A kicsi nyelvkönyv, amely egy kabátzsebben is elfér, egy könnyű 

útmutató a magyar nyelvet kedvelők és elsajátítani vágyók számára. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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