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2014. február 5. – maszol.ro, Magyar Nemzeti, Népszabadság
A dél-tiroli autonómia-modell alkalmazásához viheti közelebb Romániát a kedden
elfogadott alkotmánymódosítás, amely lehetővé teszi, hogy a parlament sarkalatos
törvénnyel elismerje a hagyományos térségek „alrégiókba” szerveződését a majdani
közigazgatási régiókon belül. Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt kérdezte a maszol.ro.

Kisebbségi egyházak jövőképe – Konferencia Kolozsváron
2014. február 5. – Krónika, Erdély Ma, MTI
Az egyházak jövője az európai társadalmak fenntarthatóságának függvényében
értelmezhető, ugyanis a politika nem tud mit kezdeni az „emberi tényezővel” – jelentette ki
Németh Zsolt, a magyar külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán
Kolozsváron, Az Egyház jövője című konferencián. Németh Zsolt a politika és egyház
szerepéről beszélt: „Ha az emberek önpusztító módon élnek, ha megszűnik az emberek
közötti bizalom, ha nem születnek gyerekek, ha az önzés kultúrája diadalmaskodik,
lehetetlen a közösség fenntarthatóságáról gondolkodni” – hangsúlyozta a politikus.

Kárpát-medencei
március 15-én

utazási

lehetőség

magyarországi

Vezető hírek

„Közelebb kerülhetünk a dél-tiroli modellhez”

középiskolásoknak

2014. február 5. – MTI
1994 óta hirdeti meg Március 15-i Diákutaztatási Programját a Rákóczi Szövetség
magyarországi középiskolások számára, azzal a céllal, hogy a Kárpát-medence valamely
határon túli településére utazzanak és az ottani magyar társaikkal közösen ünnepeljenek.
A program fő célja, hogy minél több közvetlen kapcsolat alakuljon ki a magyarországi és a
határon túli magyar diákok, tanárok, illetve iskolák között.

Nemzeti Közösségek Listája

EBESZ-tanácsadókat fogadott Kolozsváron az RMDSZ
2014. február 5. – Krónika, maszol.ro
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főbiztosának a
tanácsadói tettek tájékozódó látogatást az RMDSZ kolozsvári székházában – közölte

Erdély

2014. február 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Koalíciós szerződést írt alá szerdán Szabadkán öt szerbiai kisebbségi párt vezetője, Rácz
Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ), László Bálint, a Magyar Remény
Mozgalom (MRM), Szmieskó Zoltán, a Magyar Egység Párt (MEP), Đorđe Čović, a
Horvátok Demokratikus Közösségének (HDK) és Emir Elfić, a Bosnyákok Demokratikus
Közösségének (BDK) elnöke. A lista neve a Nemzeti Közösségek Listája lesz, s ezzel
igyekeznek majd bejutni a parlamentbe a március 16-i rendkívüli választásokon.
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szerdai hírlevelében a szövetség. A közlemény szerint a tájékozódás Astrid Thors
kisebbségügyi főbiztos február második felére tervezett romániai látogatásának az
előkészítését szolgálta. A megbeszélések napirendjén az RMDSZ nemzetpolitikai, a
decentralizációval kapcsolatos, illetve az igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó
alkotmánymódosító javaslatai, valamint a magyar kisebbséget érintő kulturális,
nyelvhasználati és oktatási kérdések szerepeltek. Az EBESZ szakértői számára Kovács
Péter, az RMDSZ főtitkára foglalta össze a szövetség alkotmánymódosítással elérhető
céljait. Ezek között Románia nemzetállami önmeghatározásának a törlését, a nemzeti
kisebbségek államalkotó tényezőként való elismerését, a magyar nyelv hivatalos regionális
nyelvként történő elismerését említette.

Ismét Isărescu nyerte a legmegbízhatóbb közéleti arcok versenyét
2014. február 5. – transindex.ro
Az Inscop Research által végzett, a romániai politikusok bizalmi indexét mérő
felmérésének abszolút győztese Mugur Isărescu. Isărescuban a megkérdezettek 44,9-a
bízik. A Victor Ponta miniszterelnökbe vetett bizalom enyhén csökkent november
óta(38,9%-ról 37,4%-ra), azonban még mindig a lista második helyén találjuk. Sorin
Oprescu bukaresti főpolgármester a harmadik (34,6%), Klaus Iohannis nagyszebeni
polgármester a negyedik (33,9%) a listán. Corneliu Vadim Tudor EP-képviselő 16,5%-on
áll, míg a legmagasabb pozíciót elérő romániai magyar, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
8,3%-on áll. Tőkés László EP-képviselőt 5,9%-os bizalmi indexszel mérték.

Dorin Florea: a helyi tanácsosok hisztériakeltésből ellenzik a parkolóházat
2014. február 5. – transindex.ro
Hisztériakeltésnek tartja Dorin Florea azt, hogy a helyi tanácsosok ellenzik a Kultúrpalota
mögötti parkolóház megépítését, miután az erre vonatkozó határozatot korábban
megszavazta a testület. Marosvásárhely polgármestere csütörtökre tárgyalásra hívta a
frakcióvezetőket, amelyen az év prioritásairól tárgyalnak, közöttük a parkolóház építéséről
és a bicikliutakról is.

Újabb bírság diszkriminációért Dorin Floreának
2014. február 5. – Krónika, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Hátrányos megkülönböztetésért 8000 lejes bírságot szabott ki Dorin Florea
marosvásárhelyi polgármesterre szerdai ülésén az Országos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD), amiért a polgármester nem gondoskodott a marosvásárhelyi iskolák kétnyelvű
feliratozásáról. Asztalos Csaba, a testület elnöke az MTI-nek elmondta: a hatóság
korábban csak figyelmeztetésben részesítette a polgármestert a magyar nyelvű feliratok
hiányáért, és csak azt követően szabott ki pénzbírságot, hogy az elöljáró nem tett eleget a
CNCD felszólításának. Hozzátette: mindkét esetben a Civil Elkötelezettség Mozgalom
(CEMO) emelt panaszt Florea ellen a diszkriminációellenes hatóságnál.
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2014. február 5. – transindex.ro
Amennyiben a parlamenti speciális bizottság által tegnap este elfogadott végső
szövegjavaslat mentém módosul az alkotmány, belekerül a „hagyományos térség” fogalma
is. A hagyományos térség a közigazgatási régió keretében közigazgatási alegységgé
szerveződhet. Ennek az új konstrukciónak a módját organikus törvényekkel fogja
meghatározni a parlament. Az RMDSZ-t a bizottságban képviselő Máté András Levente a
Transindex megkeresésére elmondta, véleménye szerint a hagyomány, közös kulturális
szempontok figyelembe vételével, a beszélt nyelv és valamilyen történelmi kötődés alapján
rajzolódhatnak ki ezek a hagyományos térségek. A kérdésre, mely szerint ez a Székelyföld
esetében hogyan valósulhat meg, azt figyelembe véve, hogy a térség puszta létét is tagadták
már román politikusok, a képviselő elmondta, nem ebből a feltételezésből kell kiindulni,
hiszen Fogaras vidéke, a Bánság, vagy Dobrudzsa épp olyan hagyományos térség, mint
Székelyföld.

Erdély

Alrégiók: még korai lenne részletekről beszélni

Az EU lapján az unió minden hivatalos nyelvén elérhető az SZNT keresete
2014. február 5. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Az Európai Unió hivatalos lapján elérhető az unió minden hivatalos nyelvén az a kereset,
amit az Székely Nemzeti Tanács nyújtott be a luxemburgi bírósághoz a kohéziós politika, a
régiók egyenlőségéért, és a regionális kultúrák fenntartásáért című polgári kezdeményezés
ügyében. László Edit Zsuzsannának Izsák Balázs beszélt az SZNT Európai Bizottság elleni
keresetéről, a bizottság által benyújtott 81 pontos ellenkérelméről, valamint a luxemburgi
per további menetéről.

Márton Zoltán: nem mindegy, hogy „románoznak”, vagy szavazati jogot
adnak
2014. február 5. – szekelyhon.ro
A magyarországi országgyűlési választásokról és a regisztrációról Makfalva
polgármesterét, az MPP színeiben mandátumot szerzett Márton Zoltánt kérdezte a
szekelyhon.ro. Az elöljáró kifejtette: „Magyarország, Erdély és a Székelyföld csak jó
kapcsolatot ápolhat egymással. Ez nem kívánságműsor, hanem létszükséglet. Amikor
nemzeti kormány van Budapesten, akkor ez hatványozottan érvényes”. Márton hozzátette:
„Minden anyagi nyomorúságtól függetlenül, nem lehetünk közömbösek a magyarországi
helyzet iránt, legyen az politikai, társadalmi vagy gazdasági természetű. Nem lehet
mindegy nekünk, hogy „23 millió románoznak”, amikor rólunk van szó, vagy szavazati
jogot biztosítanak a számunkra”.

Sógor Csaba: ha nem vagyunk ott Brüsszelben, nélkülünk döntenek!
2014. február 5. – Erdély Ma, szatmar.ro
Közel hét éve képviseli az erdélyi magyarságot az Európai Parlamentben és májusban
újabb megmérettetésre készül. Mint mondja, fontos ott lennünk, ahol az európai
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döntéseket hozzák, hiszen olykor egy-két szavazaton múlik akár a mezőgazdasági
támogatás is. Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője nem csupán
kisebbségvédelmi munkájáról ismert, sokan ugyanis Erdély kulturális nagyköveteként is
emlegetik. Vele készített interjút a szatmar.ro.

Alkotmányos a megtévesztő egyesületi elnevezéseket tiltó román jogszabály
2014. február 5. – szekelyhon.ro, maszol.ro
Nem ütközik a román alaptörvénybe a megtévesztő egyesületi elnevezéseket tiltó
törvénymódosítás – állapította meg szerdán a bukaresti alkotmánybíróság. A jogszabály
tiltja az állami intézményekre vagy szakmai szervezetekre emlékeztető, megtévesztő nevű
civil szervezetek bejegyzését. Azoknak a már bejegyzett egyesületeknek és
alapítványoknak, amelyeknek a nevében ilyen fogalom – például „felügyelőség”, „őrség”,
„hivatal”, „tanács”, „ügynökség” – szerepel, két éven belül nevet kell változtatniuk,
különben hivatalból felszámolják őket.

Hazacsábító tervek Szentgyörgyön és Szalontán
2014. február 5. – Krónika
A képzett fiatalok hazacsábítása és az értelmiségiek otthontartása érdekében tovább bővíti
terveit a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. A közeljövőben szolgálati lakások épülnek,
ugyanakkor kibővül a Gyere haza! elnevezésű program, melynek keretében közművesített
telket ajánlanak fel díjmentesen a fiatal házasoknak. Nagyszalontán máris nagy érdeklődés
övezi a nemrég meghirdetett lehetőséget, miszerint ingyenesen igényelhetnek telket 35 év
alatti polgárok, akik ugyancsak térítésmentesen juthatnak építkezési tervekhez is.

Basescu egy Dnyeszter-melléki román iskola ügyében interpellál
2014. február 5. – Erdély Ma, MTI
Újból az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fellépését sürgette
Traian Basescu román államfő a Dnyeszteren túli terület egyedüli román tannyelvű
iskolája ügyében, miután az oktatási intézmény igazgatóját őrizetbe vették a Moldovai
Köztársaság fennhatóságát elutasító szakadár államalakulat hatóságai. A román elnöki
hivatal szerdai közleménye szerint Basescu mélységes aggodalommal vette tudomásul,
hogy a Lucian Blaga iskola igazgatóját, titkárnőjét és sofőrjét őrizetbe vették a helyi
hatóságok. Ők hárman szállították a moldovai kormány által adott pénzt, amelyből ki
kellett volna fizetniük a pedagógusok bérét. A szakadár terület hatóságai korábban
zárolták az iskola bankszámláját, ellenőrzéseket végeztek a tanintézményben, ezért
Basescu már január közepén sürgette a román iskola elleni hatósági „provokációk"
beszüntetését.
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Berényi Józsefet Nagyszombat megye egyik alelnökévé választották
2014. február 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Berényi Józsefet, a Magyar Közösség Pártja országos elnökét Zdenko Čamballal és
Augustín Hambálekkel együtt – Tibor Mikuš megyefőnök javaslatára – Nagyszombat
megye alelnökévé választotta a megyei képviselő-testület. Berényi elmondta, a jelenlevő 38
képviselő közül csupán a négy Most-Híd-párti és az egy KDH-s képviselő nem támogatta
az alelnök-jelöltek megválasztását. Berényi a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás területén
koordinálja majd a megyei szervek tevékenységét.

Erdély

2014. február 5. – szekelyhon.ro
Lakó Péterfi Tünde Erdélyi magyarnak lenni című könyvét szerdán este mutatták be
Csíkszeredában a Három Székely Fogadóban. A szerzőt és a könyvet Z. Nagy István
méltatta. Lakó Péterfi Tünde az „egybanis asszony”-ként híresült el, aki az Itthon vagyunk
civil csoport aktivistája, blogíró, és az elmúlt évben az összefogás, a tántoríthatatlan civil
magatartás jelképévé vált nemcsak Marosvásárhelyen, hanem egész Székelyföldön. A
vhegy.com portál az Év emberévé választotta.

Felvidék

Erdélyi magyarnak lenni

Beindult a Híd-MKP harc Nagyszombat megyében
2014. február 5. – bumm.sk
Gál Gábor, a Híd Nagyszombat megyei frakciójának alelnöke kijelentette: összeállt a SmerMKP megyei koalíció, hiszen a képviselők minden pozíciót a saját szájízük szerint, egymást
támogatva osztottak el a megyei közgyűlésben. A hidas képviselők szerint „a Smer és az
MKP karöltve megakadályozta”, hogy Nagy Józseffel együtt három magyar tagja legyen az
oktatásügyi bizottságnak.

Bárdos Gyula mond beszédet Antall József felvidéki szobrának avatásán
2014. február 5. – Felvidék Ma
Kolozsnémán, február 16-án avatják fel Antall József néhai magyar miniszterelnök
felvidéki szobrát. Az avatáson beszédet mond Bárdos Gyula köztársaságielnök-jelölt, a
Csemadok országos elnöke, valamint Makay Zsolt, az Antall József Alapítvány kurátora, a
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (JESZ) elnöke. Antall József szobrának
leleplezését ökumenikus istentisztelet követi.

Pongrácz Lajos Alapiskola nagy tervekkel készül az új tanévre
2014. február 5. – Felvidék Ma
Az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola a beiratkozás hetében, február 4-én szervezte meg
a Mesék játszóháza rendezvényét. Az alapiskola jövő tanévtől nagy változásokat tervez. A
környék iskolái közül elsőként tervezi bevezetni az egész napos iskolaprogramot.
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A VMDP nem csatlakozik a kisebbségi listához
2014. február 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt választmánya úgy döntött, a párt nem csatlakozik a
több kisebb szerbiai kisebbségi pártból formálódó parlamenti választási listához. E
választási képződmény politikai előzménye a sandžaki Emir Elfić nevével fémjelzett
Mindannyian együtt öttagú pártkoalíció, melynek két magyar társszervezete is volt
(VMDK, MPSZ) 2012-ben. A VMDP közleménye szerint a távolmaradással kapcsolatos
jelenlegi döntés közvetlen előzménye, hogy a vajdasági politikai színtér öt ellenzéki
pozíciójú magyar pártja február 3-ai óbecsei találkozóján két alapfeltételhez kötötte
csatlakozását bármely választási listához: kerüljön be a közös választási programba a
kisebbségi autonómia követelése, illetve a magyarok jussanak parlamenti mandátumot
biztosító befutó pozícióhoz, ami a kisebbségek listáján a második helyet jelenti.

Felvidék

2014. február 5. – Felvidék Ma
Nagyszarván jótékonysági koncertet szerveztek február 5-én, a kis létszámú magyar iskola
megmentése érdekében. A rendezvényt Nagyszarva önkormányzata és az iskola
pedagógusai és a szülői szövetség szervezte, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének, a
környék községeinek, önkormányzatainak és számos helyi vállalkozónak a támogatásával.

Vajdaság

Nagyszarva: Iskolamentő mozgalom bontakozik ki!

Tadić megalakította választási koalícióját
2014. február 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Az Új Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) és az Együtt Szerbiáért
(ZZS) párt alkotja majd azt a tömörülést, amelyet Boris Tadić, Szerbia és a Demokrata Párt
(DS) egykori elnöke vezet majd a március 16-ára bejelentett előrehozott parlamenti
választáson – határoztak az érintett pártok vezetői mai újvidéki tárgyalásukon. A Večernje
novosti értesülése szerint pedig a Szerbiai Zöldek meg a Vajdasági Magyarok
Demokratikus Közössége (VMDK) is része lesz az új tömörülésnek.

A VMSZ megkezdte az aláírások gyűjtését
2014. február 5. – Magyar Szó, Pannon RTV
Kedden a VMSZ Vajdaság több településén megkezdte az aláírások összegyűjtést, melyek
ahhoz szükségesek, hogy átadhassák listájukat és indulhassanak a március 16-i
választásokon. Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke elmondta, mintegy hatvan
településen tervezik az aláírások gyűjtését, és Szabadkán, Adán, Zentán, Tordán, Oromon,
Topolyán, Temerinben, Törökkanizsán, Bácsfeketehegyen, Székelykevén, Muzslyán,
Nagybecskereken, Felsőhegyen, Erzsébetlakon, Bácsföldváron és Torontálvásárhelyen már
meg is kezdték ezt, a következő napokban pedig további városokra és településekre is
kiterjesztik az akciójukat.
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2014. február 6. – Magyar Szó
Zentán már a támogató aláírásgyűjtés első napján a VMSZ székházában a délután három
órai hivatalos nyitás előtt tucatnyi polgár látta el kézjegyével a támogató nyilatkozatot,
amely ahhoz szükséges, hogy a VMSZ önállóan indulhasson a márciusi parlamenti
választáson. Hogy miért támogatják a VMSZ-t? A kérdésre az aláírók közül volt, aki a
magyar nyelv és kultúra terén tett helyi erőfeszítéseket, az új Magyar Kamaraszínház
megalapítását hozta fel példaként, míg mások a magyar nyelven tanuló diákok
támogatását emelték ki.

Vajdaság

Szaporodnak az aláírások Zentán is

Topolya Községben is nagy népszerűségnek örvend a VMSZ

„20 év 20 fotóban” – sajtófotó-kiállítás
2014. február 5. – Népújság
A Lendvai Konzuli Iroda ünnepélyes megnyitóját követően – még annak keretében – a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Magyar Nemzetiségi
Tájékoztatási Intézet szervezésében sor került a „20 év 20 fotóban" című sajtófotó-kiállítás
megnyitójára. A sajtófotó-kiállításra a Színház- és Hangversenyterem előcsarnokában a
február 4-ei eseménysorozat harmadik kiemelkedő eseményeként került sor, a
szentgotthárdi találkozót és a konzuli iroda megnyitását követően. A kiállítás a magyar–
szlovén államközi kisebbségvédelmi egyezmény 20. évfordulója alkalmából készült.

Muravidék

2014. február 5. – Pannon RTV
Topolya Község három településén támogathatták a polgárok aláírásukkal a VMSZ
parlamenti választási lista állítását szerdán. Topolyán, Bácskossuthfalván és Pacséron is
több százan látogattak el az akcióra. Közel 400, a Vajdasági Magyar Szövetséget támogató
aláírásra számítanak Topolyán a hétvégéig. Az akció első két napján 326 polgár névjegyét
sikerült összegyűjteni az aktivistáknak- mondta Kókai Mernyák Melinda Topolya Község
polgármestere.

Közös kultúrnap Hodoson és Domonkosfán
2014. február 5. – Népújság
Kölcsey Ferenc a Himnuszt 1823. január 22-én fejezte be, ezt a napot jelölték ki a magyar
kultúra napjának. France Prešeren a Pohárköszöntő című versét 1844-ben írta, a
költemény egy versszaka a mai szlovén Himnusz, s a szlovén nép a költő halálának napját,
február 8-át választotta a kultúra ünnepének. A magyar és szlovén kultúra napját a
hétvégén közös ünnepélyen ünnepelték Hodoson és Domonkosfán.
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2014. február 5. – Népújság
A Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete múlt héten a Bánffy Központban
szakmai rendezvénnyel ünnepelte az egyesület egyéves fennállását. Az előadásokat Tóth
Katalin helyettes államtitkár, valamint Grof Andrej, a mezőgazdasági szaktanácsadó
szolgálat szakembere tartotta, mindketten a következő költségvetési időszak KAP (közös
agrárpolitika) lehetőségit taglalták.

Az átmeneten volt a hangsúly

Muravidék

Középpontban a KAP és a benne rejlő lehetőségek

2014. február 5. – Népújság
Pénteken adta át az új oktatási könyv-, hanghordozó- és módszertani segédanyagcsomagot Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolattartási
főosztályvezetője a muravidéki kétnyelvű általános iskolák képviselőinek az MMÖNK
székházában. A sajtótájékoztatón Pirityiné Szabó Judit elmondta: a tavalyi és tavalyelőtti
események, az óvodások és kisiskolások évének sikeres programjain felbuzdulva a 2014-es
év kezdetén ismét egy csomagot állítottak össze a pedagógusoknak, szülőknek és
gyermekeknek, ezúttal a külhoni alsósok programjához kapcsolódóan, ugyanakkor az idei
év programjaihoz, a felsősök programjához kapcsolódóan felhívják a pedagógusok
figyelmét, hogy kapcsolódjanak ehhez a programhoz is.
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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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