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2014. február 4. – MTI, hirado.hu
Martonyi János külügyminiszter kedden Lendván ünnepélyesen megnyitotta a ljubljanai
magyar nagykövetség konzuli irodáját. A magyar külügyminiszter beszédében a magyar
diplomácia egyik prioritásának nevezte a nyitás politikáját, mind a szomszédság, mind a
térség és a világ felé. Ennek egyik fontos állomása a lendvai iroda megnyitása - mutatott
rá. „Ahol több nemzeti identitás van jelen, ott a kreativitás, az innováció is erősebb. Ezt
kell nekünk segítenünk, ez lesz az egyik nagyon fontos feladata ennek a most nyíló
konzulátusnak” - mondta Martonyi János a megnyitón, hangsúlyozva, hogy a konzuli iroda
„segíteni fog a térségnek, a gazdaságnak, a helybéli magyarságnak és természetesen a
magyar-szlovén kapcsolatoknak”.

Vezető hírek

Martonyi János megnyitotta Lendván a ljubljanai magyar nagykövetség
konzuli irodáját

Alkotmánymódosítás: Székelyföld „alrégió” lehet
2014. február 4. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, Erdély Ma
Közigazgatási alegységek szerveződhetnek a megalakítandó romániai régiókon belül annak
az előírásnak az alapján, amely kedden került be az alkotmánymódosító tervezetbe az
RMDSZ javaslatára - közölte kedden Máté András frakcióvezető, a tervezetet szövegező
testület RMDSZ-es tagja. Hozzátette: az alkotmánymódosító tervezetben megmaradt az a
kitétel, miszerint a nemzeti kisebbségek szabadon használhatják köztéren és
magánterületen az etnikai, nyelvi és vallásos identitásukkal kapcsolatos nemzeti
jelképeiket, annak ellenére, hogy a - szakértőkből álló, a törvényszövegek jogharmóniáját
vizsgáló - román törvényhozási tanács ennek törlését javasolta. A tavaly júniusban
elkészült első szövegváltozathoz képest az RMDSZ frakcióvezetője magyar szempontból
előrelépésként értékelte a tervezet mostani formáját. Keddi ülésén a szövegezéssel
megbízott parlamenti különbizottság véglegesítette az alkotmánymódosítási tervezetet,
amelyet - a jobbközép ellenzék kivonulása után - a testület egyhangúlag elfogadott.

A szerb és a magyar választás is téma volt Orbán Viktor és Pásztor István
megbeszélésén
2014. február 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, MTI
A március 16-ára előre hozott szerbiai és az április 6-ai magyarországi parlamenti
választás is téma volt Orbán Viktor miniszterelnök és a Vajdasági Magyar Szövetséget
(VMSZ) vezető Pásztor István keddi budapesti megbeszélésén - közölte Havasi Bertalan, a
Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-vel. Tájékoztatása szerint a kormányfő és a
VMSZ elnöke áttekintette a vajdasági magyar kulturális autonómia továbbépítésének
lehetőségeit a szerbiai európai uniós csatlakozási folyamat és a szerb alkotmánybírósági
döntés tükrében. Utóbbi értelmében a Vajdaság statútumát át kell dolgozni vagy újra kell
írni.
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2014. február 4. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
Magyarország és Szlovénia egyaránt elszánt, hogy továbbhaladjon a húsz éve megkezdett
úton, a jövőben is építik a kapcsolataikat, erősítik a közép-európai együttműködést,
közösen dolgoznak Európa és a világ gondjainak megoldásán - mondta Martonyi János
kedden Szentgotthárdon. Martonyi szlovén kollégájával találkozott Szentgotthárdon, ahol
részt vettek a magyar-szlovén kisebbségvédelmi megállapodás hatályba lépésének 20.
évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen.

Kelemen szerint kétséges, hogy a parlament május végéig elfogadja az
alkotmánymódosítás tervezetét
2014. február 4. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély FM
Kétli Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, hogy május végéig elfogadja a parlament az
alkotmány módosítására vonatkozó tervezetet - tudósít az Erdély FM. A parlament két
házában ugyanis még plenáris vitát kell szervezni erről, a tervezet elfogadásához pedig
kétharmados többség kell döntsön. Ha viszont a szenátus és a képviselőház eltérő
módosításokkal fogadja el a tervezetet, az alaptörvényről együttes ülésen is szavazni kell.
Kelemen Hunor szerint így vitatható, hogy a kormány tartani tudja az
alkotmánymódosításra vonatkozó tervét.

Erdély Magyarország

Martonyi: Magyarország és Szlovénia továbbhalad a 20 éve megkezdett úton

Markó: 2016-ban visszavonulok
2014. február 4. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
„2016 lesz a határ, amitől már az égvilágon semmilyen politikai szerepet nem vállalok” mondta el Markó Béla szenátor a magyarországi Népszavának adott interjúban. Markó
szerint szenátori mandátumának végéig valamennyire még részt vesz a politikai életben,
de utána már nem, és ez a fokozatos visszavonulás része, amelyről már többször beszélt.

Év végére várható a megbékélési park átépítésének befejezése Aradon
2014. február 4. – Erdély Ma
Idén, az aradi Szabadság-szobor újraállításának tizedik évében megújul a 13
vértanúemlékművének környéke. Az önkormányzat kiírta a közbeszerzési pályázatot a
térrendezésre: a nagyszabású terv nemcsak az úgynevezett Román–magyar megbékélés
parkjának felújítását célozza, hanem a történelmi emlékhelyek sétányokkal való
összekötését a Víztorony műemléképületétől az aradi várig.
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2014. február 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Hargita megyéhez csatolná a Neamț megyei Damuk (Dămuc) községet a település
szociáldemokrata polgármestere. Anton Covasan a maszol.ro-nak elmondta, kész belépni
is az RMDSZ-be célja elérése érdekében, mert a magyar politikusokat a románoknál sokkal
komolyabbnak tartja. A polgármester bánata az, hogy Neamț megye önkormányzata csak
morzsákat juttat a községnek a megye költségvetéséből. Emiatt az elmúlt nyolc évben sem
sikerült megjavítani a településen áthaladó megyei utat. Ez az út Hargita megyét köti össze
Neamț megyével, Gyimesközéplokon keresztül.

Erdély

Hargita megyéhez csatlakozna egy Neamț megyei község

Augusztus végén lesz a Vásárhelyi Forgatag
2014. február 4. – Krónika, szekelyhon.ro
Megtartotta idei első szervezői gyűlését a Vásárhelyi Forgatag csapata. A találkozón
meghatározták a rendezvény idei dátumát, és jó néhány célt kitűztek maguk elé. A
Sapientián végzett hallgatókat tömörítő Mentor Intézet kezdeményezésére hívta össze a
találkozót a Marosvásárhelyért Egyesület. Az utóbbi szervezet égisze alatt zajló, magyar
kulturális napokként megvalósuló Vásárhelyi Forgatag idén augusztus 27. és 31. között
zajlik, a tavaly első ízben szervezett rendezvény sikerein felbuzdulva idén is ötnapos
programsorozatot terveznek.

Brassai Zsombor: élnünk kell választási jogunkkal
2014. február 4. – Krónika
Brassai Zsombor Maros megyei RMDSZ-elnök a magyarországi választási regisztráció
kapcsán adott interjút a Krónikának. A politikus kifejtette: „a szerzett jog az a premissza,
ami meghatározza a hozzáállásunkat. Hosszú ideje és következetesen képviseljük azt az
elméletet, miszerint a jogainkkal élnünk kell. A kettős állampolgárság is ilyen szerzett jog,
ami akkor ér valamit, ha élünk vele. Ennek elsősorban választásra jogosultakként tudunk
érvényt szerezni. Nagyon fontos, hogy megfelelő polgári öntudattal értsük, érezzük,
belássuk, hogy a társadalom változását és fejlődését egyértelműen a választói joggal való
élés szavatolja”.

Strasbourghoz fordulnak a kisebbségi nyelven oktatók bére miatt
2014. február 4. – Krónika, Erdély Ma
Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a kisebbségi oktatásban dolgozó tanítóknak
járó pluszpénz ügyében Csatlós Mihály Levente, a Felső-háromszéki Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezetének elnöke. A brassói táblabíróság ugyanis jogerős ítéletében
úgy döntött, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató pedagógusoknak nem kell
kifizetni a pluszórákat. A bírósági pert azért indították, mert a torjai magyar tanítóknak
2012 szeptemberétől nem fizetik ki a heti négy pluszórát.
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2014. február 4. – Krónika
Tűrhetetlennek tartja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete az
RMDSZ-es vezetésű érmihályfalvi önkormányzat döntéseit. Csomortányi István, a párt
megyei elnöke kedden bejelentette: fontolgatják, hogy a számvevőszéken emelnek panaszt
a szerintük visszaélésnek minősülő eljárások miatt.

Erdély

Érmihályfalvi önkormányzati kihágásokról beszél az EMNP

Váradi színházpélda: mindenki nyert az önállósodásból
2014. február 4. – Krónika
Anyagi és művészeti szempontból egyaránt jót tett a nagyváradi Szigligeti és a Mária
Királynő Színháznak a 2011 derekán végbement függetlenedés. A két teátrum vezetőjét
annak kapcsán kérdezte tapasztalataikról a Krónika, hogy Szatmárnémetiben is megtették
az első lépést a szétválás felé, a román társulat részéről heves tiltakozást váltva ki.

Távozik Maros Megye Tanácsából Lokodi Edit Emőke
2014. február 4. – maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma
Lemondott kedd délután Maros Megye Tanácsának alelnöki tisztségéből Lokodi Edit
Emőke. Az RMDSZ-es politikus megyei tanácsosi mandátumától is megválik – írta a
kozpont.ro. Lemondása március elsejétől hatályos. Lokodi személyes okokkal indokolta
döntését, családi okokra hivatkozva kérte mind az RMDSZ-nél, mind a Maros megyei
önkormányzatnál a felmentését március elsejétől. A politikus elmondta: jövőbeli politikai
ambíciói nincsenek, át szeretné adni a helyét a fiatalabb politikus generációnak. A
politikus Lokodi Edit Emőke 2004-2012 között állt a Maros Megyei Tanács élén, 2012 óta
az önkormányzat alelnöki tisztségét tölti be.

A bálványosi folyamat és nemzeti integráció címmel tartanak vitafórumot
Kolozsváron
2014. február 5. – Erdély Ma, MTI
Kolozsvárra érkezik szerdán Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Az MTI-hez eljuttatott meghívó szerint Németh Zsolt szerdán a kolozsvári protestáns
teológiai intézetben szervezett Az Egyház jövője című konferencián tart előadást Értékek
és érdekek – a keresztyén politizálás jövője címmel. Csütörtökön a Bálványosi folyamat és
nemzeti integráció című vitafórumon vesz részt az államtitkár. A kolozsvári Agapé
szállóban tartandó fórumon a Bálványosi Nyári Szabadegyetem szenátusának alapító
tagjai, Németh Zsolt és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke tartanak előadást.
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2014. február 4. – bumm.sk
Búcsúinterjút készített a Magyarországra költözni készülő Malina Hedviggel a .týždeň
hetilap. Jövő héttől már Győrbe járnak óvodába a gyerekek, kibéreltek egy lakást is. A
magyar politikába nem kíván belefolyni, a nyitrai bírósági tárgyalásokra pedig eljár majd.
A Magyarországra költözésétől azt reméli, hogy a határt átlépve maga mögött hagyja a
rossz érzéseket, és a rendőrök sem zaklathatják majd. Azt, hogy vádat emelnek ellene,
diplomáciai úton hozták tudomására, gyakorlatilag üzletet ajánlva: abban az esetben
leállították volna az ellene folyó eljárást, ha lecseréli ügyvédjét, Roman Kvasnicát, aki
állítólag a megegyezés akadályát képezte. Hedvigben fel sem merült, hogy ezt megtegye,
Kvasnica hét éve térítésmentesen képviseli őt az ügyben.

Felvidék

Hedvig nem adja fel, csak nyugalmat szeretne

Elnöki körkérdés: Kegyelemben részesítené-e Malina Hedviget?
2014. február 4. – bumm.sk, hirek.sk
A
Sme.sk
internetes
napilap
körkérdést
intézett
az
államfőjelöltekhez:
megkegyelmeznének-e Malina Hedvignek, ha a bíróság elítélné őt? Bárdos Gyula, a
Magyar Közösség Pártja jelöltje, Andrej Kiska, Milan Kňažko, Helena Mezenská, Radoslav
Procházka független jelöltek igennel válaszoltak a kérdésre. Ján Čarnogurský nem tartotta
helyénvalónak, hogy a bíróság döntését megelőzően mondjon véleményt. Robert Fico
kormányfő, a Smer jelöltje nem kívánt nyilatkozni. Pavolt Hrušovský, a Most-Híd által is
támogatott jelöltje nem adna kegyelmet, mivel meggyőződése, hogy Malina Hedviget nem
fogják elítélni.

Államfőválasztás: a második körben Fico és Kiska mérné össze erejét
2014. február 4. – bumm.sk, hirek.sk
Az államfőválasztás második fordulójában a Smer jelöltje, Robert Fico és Andrej Kiska
független jelölt mérné össze az erejét – derül ki a Polis Slovakia közvélemény-kutató
ügynökség felméréséből, melynek alapján Fico 40, 5 százalékos, Kiska pedig 15, 3 szavazati
aránnyal kerülne be a második körbe. Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártjának jelöltje
4,3 százalékot szerezne.

A Híd nyakán liheg az MKP
2014. február 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A Polis ügynökség legújabb felmérése szerint, a szlovákiai parlamenti ellenzék saját magát
verné meg egy esetleges most tartott választáson, több ellenzéki kispárt is éppen csak
lemaradna a parlamentbe jutásról. A felmérés legnagyobb meglepetése, hogy közvetlenül a
Híd mögé (6,6%) feljött a Magyar Közösség Pártja, hat százalékos eredménnyel.
Érdekesség, hogy a Polisnál nem szerepel a felmérésben Marián Kotleba pártja, amely az
MVK napokban közzétett kutatásában 7 százalék fölötti eredményt ért el.
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2014. február 4. – hirek.sk
Miroslav Lajčák külügyminiszter kedd délutánra behívatta a kisebbségi küldötteket, hogy
megbeszéljék a kisebbségi kormánybizottság statútum módosításának következtében
kialakult helyzetet. Lajčák leszögezte, az összejövetelnek nem képezi tárgyát a rendszer
visszaállítása, azaz lényeges változásra, illetve a korábbi status quo visszaállítására nem
lehet számítani. Az ülésen kiderült, hogy a tárcavezető ugyan nem írta alá a statútum
módosítását, de az aláírása úgyis csak jelképes jelentőséggel bír, a tanács döntését teljes
mértékben legitimnek tekinti. Orosz Örs elmondta, a magyar küldöttek új statútum
kidolgozását javasolták. Ennek kapcsán a tárcavezető kijelentette: hamarosan egy
munkacsoportot hoz létre, amelybe valamennyi hazai kisebbség egy-egy személyt jelölhet.
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala hamarosan dönt arról, hogy a felvidéki magyarságot
ki képviseli majd e munkacsoportban.

Felvidék

A kisebbségek képviselői Lajčák külügyminiszterrel tárgyaltak

Nyilvános vitafórumot rendeznek Gútán a Baross Gábor Tervről
2014. február 4. – Felvidék Ma
Dél-Szlovákia mezőgazdaságát és vállalkozásait érintő kérdésekről lesz szó azon a szakmai
fórumon, melyet február 6-án a Gútai városházán rendeznek. A konferencián a szerzők
bemutatják a Baross Gábor terv vázlatát és a terv néhány fejezetének aktuális változatát.

„A víz szalad, a kő marad”
2014. február 4. – Felvidék Ma
Duray Miklós, politikus, író volt Csáky Pál „Beszélgetések a nemzettudatról" című
fórumának vendége február 3-án, Pozsonyban. A több mint kétórás eszmecserén az elmúlt
fél évszázad magyar szempontból fontos történéseit vitatták meg a beszélgetőpartnerek.
Duray szerint a 2009-es „pártütés” teljesen összezavarta a felvidéki magyarokat. „Most
látok egyfajta felpezsdülést azzal, hogy az MKP-nak önálló köztársaságielnök-jelöltje van.
Úgy látom, ez jó hatással van a társadalmunkra” – mondta Duray.

Állítólag megvan az új kisebbségi biztos

Százhetvenen adták át honosítási kérelmüket Zentán
2014. február 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Közel százhetvenen adták át a magyar állampolgárság könnyített úton történő
megszerzésére vonatkozó kérelmüket kedd délelőtt Zentán, a helyi CMH irodában

Vajdaság

2014. február 5. – Új Szó
Napokon belül kiderül, ki lesz a következő kisebbségi kormánybiztos. Miroslav Lajčák
külügyminiszter tegnap fogadta a kormány kisebbségi bizottságának tagjait, akiknek úgy
nyilatkozott, hogy a biztos neve napokon belül ismert lehet.
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Egyesített erőkkel sok mindent meg tudunk valósítani

Vajdaság

megtartott kihelyezett konzuli fogadónapon, ugyanis a Tisza-parti községben továbbra
sem csökken az érdeklődés a magyar állampolgárság könnyített úton történő megszerzése
iránt, sőt, az utóbbi néhány hétben talán némiképp nőtt is, hangsúlyozta Talpai
Zsuzsanna, a zentai CMH-iroda vezetője, aki szerint a közelmúltban Zentán elterjedt
annak a híre, hogy április után már nem lehet beadni a kérelmeket, és emiatt még többen
érdeklődnek náluk, mint korábban.

2014. február 4. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szervezetének elnöki posztján Maglai Jenőt
Bunford Tivadar váltja. Maglai Jenő, miután kinevezték Szabadka polgármesterének, az
elnöki pozíciót már nem vállalta, ezért a VMSZ szabadkai szervezetében választásokra
került sor. A városi szervezet egyhangúlag Bunford Tivadarnak szavazott bizalmat. A
Magyar Szónak a vállalkozó kiemelte, a gazdaságban szerzett tapasztalatait fogja
alkalmazni a szabadkai szervezet irányításában.

Aláírásgyűjtésbe kezdett a Vajdasági Magyar Szövetség

Drávaszögi óvónők a Felvidéken
2014. február 4. – Új Magyar Képes Újság
A Comenius Iskolai Együttműködés keretében Egészségtudatos magatartás alakításának
intézményi lehetősége címmel kezdődött program tavaly nyáron, amelyben négy ország öt
óvodája, köztük a bellyei Gerle óvoda és egyik kihelyezett tagozata is részt vesz. A hét
végén a felvidéki ragyolci óvoda fogadta a partneróvodák képviselőit.

Horvátország

2014. február 4. – Pannon RTV
Megkezdte a parlamenti választási lista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését
a Vajdasági Magyar Szövetség. A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai vezetői bíznak
abban, hogy 3-4 nap alatt összegyűjtik a város területén tervezett közel 2500 aláírást.
Bunford Tivadar, a VMSZ szabadkai városi szervezetének elnöke kiemelte: „Folyamatosan
értesítjük majd a lakosságot, hogy amikor már több hitelesítőt fogunk kapni, melyik
peremvárosi településre tudunk kimenni. Palicsra, Bajmokra, Csantavérre, Kelebiára és a
többi településre.”
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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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