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2014. február 17. – MTI, Kormány.hu
Folytatódik a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program, idén
duplájára, száz főre nő a kiutazó ösztöndíjasok száma - mondta Semjén Zsolt,
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Úgy fogalmazott: a külhoni magyarság
és azon belül a diaszpórában élők megtartása szempontjából kulcsfontosságú a Kőrösi
Csoma Sándor Program, ami az egyik legsikeresebb kezdeményezésük volt. Répás
Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az MTI kérdésére arról
tájékoztatott, hogy a program támogatása a tavalyi közel fél milliárd forintról a duplájára
emelkedik. Kiemelte: ez az első olyan program, amely valóban megszólítja a diaszpóra
magyar közösségeit, és valós választ ad a mindennapi problémáikra.

Vezető hírek

Duplájára nő a Kőrösi-ösztöndíjasok száma

Kelemen Hunor: az alkotmánybíróság túllépte hatáskörét
2014. február 17. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Krónika, Nyugati
Jelen, Magyar Hírlap
A román alkotmánybíróság túllépte hatáskörét, és lezárta a 2014-es alkotmánymódosítás
lehetőségét – jelentette ki az MTI-nek Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) elnöke hétfőn, a taláros testület előző napi döntését kommentálva.
„Nem fogunk támogatni 2014-ben alkotmánymódosítást, és úgy látom, hogy az nem is lesz
lehetséges" – mondta az RMDSZ elnöke, hozzátéve, hogy a helyzet „egy alkotmánybírósági
diktatúrához" hasonlít.

Ezért buktak meg a „kisebbségbarát" alkotmánymódosítások
2014. február 17. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen
Az alkotmánybírák azért vetettek el a normakontroll során több RMDSZ-es módosító
javaslatot, mert ellentmondanak az alaptörvény első cikkelyével, amely szerint Románia
egységes nemzetállam – tudta meg a maszol.ro hétfőn Puskás Bálinttól, a taláros testület
tagjától, aki több paragrafus esetében különvéleményt fogalmazott meg. Az alkotmánybíró
elmondta, hogy a testület a kisebbségekre vonatkozó cikkelyeket az érvényben lévő
alkotmány első cikkelyével találta ellentmondónak. Eszerint Románia egységes és
oszthatatlan
nemzetállam.
Ezzel
a
paragrafussal
ütközik
szerintük
a
szimbólumhasználatra, a közigazgatási alegységek létrehozására vonatkozó előírás, illetve
az is, amely lehetővé teszi, illetve az is, hogy a kisebbségek képviselői saját döntéshozó és
végrehajtó szerveket hozhatnak létre.

Felvidéki beiratkozási körkép - valamivel kevesebb a kiselsős
2014. február 17. – Felvidék Ma
Felvidéken 263 magyar alapiskolában várták a kiselsősöket a beiratkozások alkalmával. Az
előzetes adatok szerint összesen 3545 gyereket írattak be a magyar iskolákba, ez
tizennéggyel kevesebb, mint az idei tanévben. A legnagyobb
visszaesésre a
Dunaszerdahelyi járásban került sor, ahol idén 727 gyereket írattak magyar iskolába, míg
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Ismét felvonulást szervez március 15-re a Noua Dreaptă
2014. február 17. – transindex.ro
Hatodjára is felvonulást szervez a Noua Dreaptă szélsőjobboldali szervezet Kolozsváron
március 15-én, Avram Iancu Emlékfelvonulás címmel. A szervezet szerint a felvonulás fő
témája a „magyar szélsőségesség”, és „a saját országukban diszkriminált románok
helyzetére” akarják felhívni a figyelmet.

Erdély

ez a szám tavaly 778 volt. A csökkenés főbb okai, hogy Dercsikán, Madon és Lúcson
egyáltalán nem lesz kiselsős. A legnagyobb visszaesést a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin
általános iskolában lehet látni, ahol idén 88 tanuló van, s jövő tanévben 68 kiselsős
iratkozott be.

Háromezer eurót kér a CNADNR a március 15-i székelyföldi futóstafétáért
2014. február 17. – transindex.ro, MTI, Krónika, Nyugati Jelen
Közel háromezer eurónak megfelelő összeg befizetéséhez köti az Autópályák és Országutak
Társasága (CNADNR) annak a székelyföldi futóstafétának az engedélyezését, amelyet a
sepsiszentgyörgyi Gáll Lajos futókör immár hagyományosan szervez március 15.
alkalmából. Csutak Tamás, a Gáll Lajos Futókör elnöke az MTI-nek hétfőn elmondta, az
idén tizenharmadik alkalommal megrendezendő március 15-i emlékstafétához szerették
volna megszerezni a szükséges hatósági engedélyeket, de azzal szembesültek, hogy egy
tavaly elfogadott miniszteri rendelet értelmében csak jelentős összeg befizetése ellenében
szaladhatnának az országúton.

A zászlók sorrendje is zavarja a háromszéki prefektust
2014. február 17. – maszol.ro
Egyes háromszéki polgármesterek „túlfeszítik a húrt” a magyar szimbólum használattal,
nyilatkozta hétfői sajtótájékoztatóján Dumitru Marinescu prefektus, aki szerint nem
folytat zászlóháborút azokkal az elöljárókkal, akik betartják a törvényeket. A magyar
elöljáróknak tudniuk kell, hogy a székely lobogó mellé ki kell függesztetni Románia
zászlaját, és meg van határozva azok sorrendje is, mutatott rá Dumitru Marinescu, aki
szerint a megyei önkormányzat alárendeltségbe tartozó Bod Péter Megyei Könyvtár
épületén helytelenül vannak kihelyezve a zászlók. Ebben az épületben működik
Magyarország Bukaresti Kulturális Központjának sepsiszentgyörgyi fiókintézete, amely
középre helyezte a magyar zászlót és melléje a román lobogót, mutatott rá a prefektus, aki
szerint nem számít, hogy ebben az épületben működik egy más állam intézménye, a román
zászlónak akkor is középen van a helye.
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2014. február 17. – szekelyhon.ro
December 10. volt az a határidő, ameddig Marosvásárhely polgármestere betilthatta volna
a Székely Szabadság Napja alkalmából tervezett felvonulást, amennyiben bizonyított lenne
a rendezvény államcsíny-jellege. Erről azonban szó sincs, tehát mindenképpen lesz
felvonulás. Izsák Balázs, a szervező Székely Nemzeti Tanács elnöke elmondta, a
mozgósítás zökkenőmentes, a rendezvényt megtartják és tavalyhoz hasonlóan várnak
résztvevőket Székelyföld minden szegletéből, valamint a Partiumból, Magyarországról és a
nagyvilágból is. Azt szeretnék, ha legalább százötvenezren lennének.

Erdély

Izsák Balázs: Fel sem merült, hogy ne legyen felvonulás

Népszavazás: tartalmi hibákat is lát a kovásznai prefektus
2014. február 17. – Krónika, szekelyhon.ro
Nemcsak formailag, tartalmilag is törvénytelen a régiós népszavazás kiírására vonatkozó
Kovászna megyei tanácsi határozat – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Dumitru
Marinescu. Kovászna megye prefektusa szerint a törvényt nem lehet helyi referendummal
módosítani, ugyanis a jelenlegi fejlesztési régiókat törvény szabályozza. Hozzátette, a
Kovászna Megyei Tanács a formai előírásoknak sem tett eleget, de ha be is tartja ezeket,
akkor sem szervezhetett volna helyi referendumot a fejlesztési régiók módosításáról. A
kormánymegbízott szerint helyi népszavazást csak olyan helyi kérdésekben lehet tartani,
ha például egy községből ki akar válni egy-két falu, önálló közigazgatási egységet hozva
létre, vagy arról is meg lehet kérdezni a helyi közösséget, akarja-e, hogy szupermarket
épüljön a településen.

Banigyűjtéssel segítenek a Wass-est miatt megbüntetett EMI-seken
2014. február 17. – Krónika
Gyűjtést szervez az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Bihar megyei szervezete,
hogy az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nagyváradi szervezetének két vezetőjére kirótt 600
lejes bírság kifizetésében közösséget vállaljanak. Az EMI-seket amiatt az egy évvel ezelőtti
Wass Albert-felolvasómaratonért büntették meg, amelyet az író halálának 15. fordulója
alkalmával szerveztek, hogy szolidaritást vállaljanak az ugyancsak Wass Albertmegemlékezés miatt kihallgatásra beidézett gyergyószentmiklósi társaikkal.

Szoborgyalázások Gyergyószentmiklóson
2014. február 17. – Krónika, szekelyhon.ro
Piros festékkel öntötték le Kossuth Lajos, illetve dr. Fejér Dávid gyergyószentmiklósi
köztéri szobrát szombatról vasárnapra virradó éjszaka, az ügyben a helyi önkormányzat
feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen. Madaras Szidónia, a polgármesteri
hivatal szóvivője elmondta: a szobrok letakarítása a rendőrségi kivizsgálás után történhet
meg, hiszen a festéknyomok bizonyítéknak számítanak a nyomozás során, a
helyreállításról ugyanakkor az alkotások készítőivel is egyeztetni kell.
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2014. február 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája előírásainak megfelelően dolgozta ki
az RMDSZ azt a törvénytervezetet, amely az anyanyelvhasználatot biztosítaná a
közegészségügyi rendszerben. A jogszabálytervezetet hétfőn ismertette Bukarestben
Kerekes Károly és Markó Attila parlamenti képviselő. Elmondták, a törvénytervezet
előírja, hogy azokban a közigazgatási egységekben működő közegészségügyi
intézményekben, ahol a nemzeti kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot, az
illető kisebbség nyelvét beszélő személyzetet kell alkalmazni. „Célunk felhívni a
közvélemény figyelmét a szenátus által elutasított jogszabály-kezdeményezésünkre. Mint
ismeretes, ebben a kérdésben a képviselőház a döntő ház” – jelentette ki Markó Attila, az
RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselője.

Erdély

Kisebbségi orvosokat kér az RMDSZ

EMNP: új alkotmányt, egységes magyar fellépést!

Megkezdődtek a XIX. Komáromi Pedagógiai Napok Révkomáromban
2014. február 17. – hirek.sk
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya
társszervezőkkel közösen február 17-től 22-ig 19. alkalommal több helyszínen tartja meg a
Komáromi Pedagógiai Napokat, amelyen minden évben hozzávetőleg 1200 érdeklődő vesz
részt. Pék László, az SZMPSZ országos elnöke elmondta, hogy minden évben más-más
hívógondolat alapján állítják össze a műsorfüzért. Az idei rendezvény vezérgondolata a
stressz lett.

Felvidék

2014. február 18. – Krónika
Az önmagát demokratikus jogállamnak tekintő Románia az egységes és homogén
nemzetállamiság eszméjére hivatkozva visszautasít minden olyan jogállami
kezdeményezést, amely a nemzeti közösségek tagjait kiemelné a másodrendű
állampolgárok sorából, és következetesen ellehetetleníti az érdekérvényesítés jogállami
eszközeit – így kommentálta tegnap Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
elnöke az alkotmánybíróság döntését. Toró rámutat: szomorúan állapítható meg, hogy a
kislépések politikáját követve az erdélyi magyar közösség bukaresti képviselete az utóbbi
negyed évszázadban nem tudott áttörést elérni a közösségi érdekérvényesítésben.

Az alapiskolásoknak csak egy idegen nyelv legyen kötelező
2014. február 17. – hirek.sk
Az alapiskolai tanárok szeretnék elérni, hogy csak egy idegen nyelv legyen kötelező. A
tanárok kamarája ez ügyben levelet írt Dušan Čaplovičnak, amelyben összegezték érveiket,
emellett összefoglalták az oktatásügy helyzetével kapcsolatos véleményüket is.

5

2014. február 17. – Felvidék Ma
A Duna Televízió Közbeszéd című műsorának vendége volt február 17-én Csáky Pál, az
MKP európai parlamenti listavezetője. A műsorvezető az MKP Országos Tanácsának múlt
heti döntése apropóján a párt európai parlamenti listájáról, a bejutás esélyeiről és a
prioritásairól kérdezte a politikus. „Az én prioritásaim, először is, hogy a felvidéki magyar
jogsértéseket, illetve az ezekkel összefüggő törvényeket, dokumentumokat állandóan
napirenden kell tartani, például az alkotmánybírósági döntés kérdésével és az
állampolgársági témával kapcsolatban, de a Beneš-dekrétumok máig tartó hatásának
kérdése is ide tartozik” – mondta Csáky.

Felvidék

Csáky: Napirenden kell tartani a felvidéki magyar jogsértéseket

A magyar Országgyűlés alelnöke is jelen volt Nagytárkányban
2014. február 18. – Felvidék Ma
A magyar Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával a Gazda Polgári Társulás és a
Kárpát Régió Üzleti Hálózat szervezésében, több mint 70 résztvevővel Nagytárkányban
tartották a Kelet-szlovákiai kisgazdák szakmai fórumát. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Jakab István, a magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnöke is, aki a magyarországi gazdák
érdekképviseletéről számolt be, elsősorban gyakorlati megvilágításban.

Idén nem nyitják meg Krasznahorka várát

Az elkövetkező időszakban még nehezebb munka vár a Magyar-Szerb Vegyes
Bizottságra
2014. február 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A magyar–szerb megbékélés folyamatáról, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság
magyar tagozata munkájának az állásáról számolt be sajtótájékoztatón Glatz Ferenc, a
magyar tagozat egykori és Kocsis Károly, jelenlegi elnöke. Glatz Ferenc akadémikus a
június 26-i csúrogi elnöki közös főhajtás előtti időszakban elért eredményekről számolt be,
s leszögezte, utódjára még ennél is nehezebb munka vár, Kocsi Károly akadémikus pedig
elárulta, jelenleg az éves munkaterv összeállításán dolgoznak szem előtt tartva, hogy az
idén lesz a magyarellenes vérengzések 70. évfordulója.

Vajdaság

2014. február 18. – Új Szó
Idén valószínűleg nem nyitják meg Krasznahorka várát a turisták előtt. A felújítási
munkálatok zajlanak, de nem tudni meddig, a település bevétele pedig a turizmus hiánya
miatt csökken.
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2014. február 17. – Magyar Szó
Nagybecskereken és a környező falvakban alig két és fél nap alatt 650 támogató aláírást
sikerült összegyűjteni a Vajdasági Magyar Szövetségnek. Kovács Elvira, a párt parlamenti
képviselője szerint soha eddig nem sikerült ilyen gyorsan ekkora számú aláírást
összegyűjteni. A másik dolog, amit a küszöbönálló választásokkal kapcsolatban kiemelt az,
hogy a jelöltek listáján az első tízben két bánáti is van: Kovács Elvira harmadik, a verseci
Lantos Lajos pedig a hetedik helyen van.

Vajdaság

Kovács Elvira: Minden szavazat számít

Összefogás és képzés a szülőföldön maradásért
2014. február 17. – Pannon RTV
Fiatal, képzett vajdasági magyar szakemberek és az összefogás fontossága a szórványban.
Így maradhat meg szülőföldjén a közösség. A fiataloknak ösztöndíjak kellenek a
továbbtanuláshoz a cél elérése érdekében – mondja Bálint Novák Mirella szabadkai
közgazdász. “Versenyképesebbé tudnánk tenni a fiataljainkat” – véli a szakember. A
szabadkai közgazdász kiemeli: támogatni kell az olyan szakmák elsajátítását, amelyekből
hiány van Vajdaságban.

Irodalmi körséta Szabadkán
2014. február 17. – Pannon RTV
Kulturális utazások, és a hely szellemének megidézése. Szabadka irodalmi életének és
történelmének legfontosabb szereplőit, a munkásságukban megjelenő kultikus
helyszíneket újra és újra felfedezhetjük. Ezt tűzte ki célul az az IPA-projekt, amely Szeged
és Szabadka régiójában valósult meg. Ennek hétfői állomása egy szabadkai irodalmi
körséta volt.

„A VMSZ nélkül nem sikerülhetett volna”
2014. február 18. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV
Hétfőn Szabadkán bemutatkozott Kocsis Károly akadémikus, a földrajztudományok
doktora, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának új elnöke. A
bizottság magyar tagozata nemcsak új elnököt kapott a közelmúltban, hanem tagsága is
megújult. Mint azt Kocsis elmondta, az előzőekhez képest most több néprajzos és
szociológus vesz részt a munkában. Az újjáalakult bizottság már számba vette az eddig
elvégzett munkát, és megkezdte összeállítani az idei munkatervet. Kocsis abbéli
reményének adott hangot, hogy a bizottság folytatni tudja majd azt a nagyszerű művet,
amelyet Glatz Ferenc, a korábbi elnök vezetésével végzett a bizottság.
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2014. február 17. – MTI, hirado.hu
Nemcsak az alkotmánnyal és Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival, de a józan
ésszel is ellentétes az ellenzéki pártok képviselői által beterjesztett „ellennyelvtörvény” fejtette ki véleményét Gajdos István az MTI-nek. „Totális ukránosítás, egynyelvűsítés
várna az országra, így ránk, magyarokra is, amennyiben elfogadnák e dokumentumot. Az
ellenzéki tervezet egyszerűen semmibe veszi azt a több mint tízmillió ukrajnai polgárt, akik
nem ukránnak, hanem más nemzetiségűnek tartják magukat, tagadva államalkotó
szerepüket: őket külföldiekké, nyelvüket pedig idegen nyelvvé nyilvánítja” - hangsúlyozta
Gajdos István.

Kárpátalja

Gajdos: Totális egynyelvűséget vezetne be az ukrán ellenzék
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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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