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2014. február 18. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen,
szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság
Az RMDSZ és a magyar kormány közti rendszeres egyeztetések jegyében tárgyalt kedden
Budapesten Kelemen Hunor szövetségi elnök Orbán Viktor kormányfővel. Az RMDSZ
elnöke tájékoztatta a magyar kormányfőt az Alkotmánybíróság véleményezéséről, amely
szerint alkotmányellenes minden olyan módosító javaslat az alaptörvényben, amely az
erdélyi magyar közösség számára kiemelten fontos. A találkozón a felek leszögezték, a
következő öt éves ciklusra is erős magyar képviseletet kell biztosítani mind az Európai
Parlamentben, mind az Európai Néppártban.

Vezető hírek

Az alkotmánybíróság döntéséről és az EP-választásokról is beszélt kedden
Kelemen Hunor Orbán Viktorral

Összmagyar összefogás a Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa 2015 kapcsán
2014. február 18. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, Krónika, maszol.ro
Az Európa Ifjúsági Fővárosa programsorozat keretében 2015-ben Kolozsváron
megszervezendő magyar programokról egyeztettek a szervezők kedden a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem kolozsvári épületében. A tanácskozás előtt tartott
sajtótájékoztatón Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára úgy vélekedett, hogy az ifjúsági főváros
nemcsak Kolozsvárnak, hanem az egész régiónak megmutathatja, hogy van lehetőség
olyan programok elindítására, megszervezésére, amelyekből etnikai hovatartozástól
függetlenül mindenki profitál.

Tőkés Lászlót is fogadta hivatalában Orbán Viktor
2014. február 18. – maszol.ro, Krónika
Orbán Viktor kormányfő kedd délután fogadta hivatalában az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) elnökét, Tőkés Lászlót. A találkozóról a miniszterelnök sajtóirodája nem
adott ki tájékoztatást, csupán egy fotót közölt. Az európai parlamenti képviselő sajtósa a
maszol.ro kérdésére elmondta: a Tőkés László „aktuális nemzetpolitikai kérdésekről”
tárgyalt Orbán Viktorral. Demeter Szilárd nem kívánt részletekkel szolgálni a találkozóról.

Csáky: Mindent megteszek azért, hogy a közösségemet jól képviseljem
2014. február 18. – Felvidék Ma
„Úgy gondolom, hogy Szlovákiában nem jó irányba mennek a dolgok, és nemrégiben egy
közvélemény-kutatás is visszaigazolta, hogy a felvidéki magyarok vélekedtek így a
legnagyobb százalékarányban” – nyilatkozta Csáky Pál, az MKP európai parlamenti
választási listavezetője február 17-én a Hír Televízióban. Robert Fico és a nemzeti vonal
minden fontos hatalmi posztra rátelepszik az országban – mondta Csáky, aki attól tart,
hogy a közelgő elnökválasztáson is ugyanez fog történni. „Ha tehát a magyarok egyfajta
ellensúlyt akarnak, és tekintettel arra, hogy autentikus magyar képviselet most a szlovák
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Borbély: tudatosítani kell a polgárokban a jogaikat
2014. február 18. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma
A nemzeti parlamenteknek meghatározó szerepük van az emberi jogok tudatosításában,
gyakorlati érvényesítésében és a jogsértések visszaszorításában - mutatott rá Borbély
László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke, a bukaresti törvényhozás és az
Interparlamentáris Unió (IPU) által rendezett kétnapos emberi jogi szeminárium
raportőre kedden. Borbély László kifejtette: Románia értékes tapasztalatokat gyűjtött a
kommunista rendszer bukása óta az emberi jogok tudatosítása és gyakorlati érvényesítése
terén, és ezt kész megosztani a térség többi országával.

Erdély

parlamentben nincs, akkor a saját érdekük az, hogy az Európai Parlamentbe bejuttassák a
saját képviselőiket, azokat, akikben megbíznak” – fogalmazott Csáky.

Nem engedélyezték, de lesz felvonulás
2014. február 18. – szekelyhon.ro
A marosvásárhelyi helyi rendőrség vezetője, Valentin Bretfelean szerint betiltották a
március 10-ei felvonulást és hétfőn délután erről értesítették a szervezőket, ezért ezután –
szerinte – bűncselekmény a mozgósítás és a részvétel. A törvény szerint azonban
mindezért indokolt esetben csak pénzbírság róható ki, Izsák Balázs szerint pedig
megtartják a felvonulást.

Székely szabadság napja: Florea betiltotta a felvonulást
2014. február 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma
Betiltotta a Postarét és a Főtér között tervezett marosvásárhelyi felvonulást a Székely
szabadság napján Dorin Florea polgármester, aki elfogadta a városháza engedélyeztető
bizottsága korábbi javaslatát a március 10-én, hétfőn megtartandó rendezvény kapcsán. A
Krónika birtokába jutott – Dorin Florea és Valentin Bretfelean, a helyi rendőrség
igazgatója kézjegyével ellátott – átiratban a döntést azzal indokolják, hogy a tavalyi
rendezvényen állítólag több alkotmányellenes indíttatású incidens is történt, ezért a
feszültségek elkerülése érdekében egyetlen gyülekező helyszínt hagynak jóvá a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) szervezte rendezvényre: a székely vértanúk emlékhelyét.

Borbély: az alkotmánybíróság túllépte hatáskörét
2014. február 18. – Krónika
Az alkotmánybíróság „egy kissé” túllépte a hatáskörét az alkotmánymódosítós javaslatok
normakontrollja során – nyilatkozta kedden Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke,
aki aggasztónak nevezte a taláros testület döntését, amellyel többek között a magyar
közösség számára fontos módosításokat is az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított. A
politikus a Radio France Internationale-nak (RFI) elmondta: szerinte az alkotmánybírák
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Visszakérik a románok a Miklós Editre költött pénzt?
2014. február 18. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Szabadság
Visszafizettetné Octavian Morariu, a román olimpiai bizottság elnöke Miklós Edittel azt a
pénzt, amit Magyarországra való áttelepedése előtt a román állam elköltött a
felkészülésére. A sportvezető ötletéről a ziare.com hírportál számolt be kedden. A portál
szerint Morariu "radikális megoldást" javasolt az országot váltó sportolókkal szemben.
Felháborodásának adott hangot amiatt, hogy a csíkszeredai születésű Miklós Edit - aki
2010-ig román színekben versenyzett - "elfelejtette, honnan indult", és a romániai
felkészülési feltételeket bírálta.

Erdély

azért lépték túl hatáskörüket, mert néhány cikkelyt egyértelműen politikai értelmezés,
nem pedig alkotmányossági problémák miatt nyilvánítottak alkotmányellenessé.

EP-választás – Neves értelmiségiek kérik az erdélyi magyar szervezetek
összefogását
2014. február 18. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Krónika
Neves erdélyi magyar értelmiségiek kérik egy – az MTI-hez kedden eljuttatott –
felhívásban az erdélyi magyar szervezetektől, hogy működjenek együtt a májusi európai
parlamenti választásokon, és az erdélyi magyarság európai képviseletét fémjelezze
továbbra is Tőkés László neve. Az aláírók felhívásukban arra utalnak, hogy az 1989-es
romániai forradalom után mindenki számára világos volt, hogy az erdélyi magyarság
fennmaradásának, kulturális, közösségi és gazdasági megerősödésének legfőbb zálogát a
közösségi autonómia jelenti. Mint írták, huszonöt évvel ezelőtt az is nyilvánvaló volt, hogy
a magyar politikai elit csakis akkor tudja elérni ezt a célt, ha egységesen tesz azért, hogy
ebben a kérdésben megszerezze a magyar közösség feltétlen támogatását, és maga mellé
állítsa a demokratikus román értelmiséget, valamint a mérvadó európai intézményeket.

Felelősségvállalás a részvétel – Lászlófy Pál a regisztrációról
2014. február 18. – Krónika
Az elszakított nemzetrészek magyarjai segíteni, erősíteni akarják a magyar nemzet
egységét megvalósító törekvéseket – véli Lászlófy Pál, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének (RMPSZ) elnöke, aki a Krónikának adott interjúban kifejtette: „Minden
magyar számára fontos, hogy Magyarország egy fejlődő, haladó, hagyományait
megbecsülő, az emberi és hitélet szabadságát biztosító ország legyen. Ezért tartom
fontosnak a regisztrációt és a 2014-es magyarországi parlamenti választásokon való
részvételt”.

Megrótták Gidófalva polgármesterét
2014. február 18. – szekelyhon.ro
Állampolgári feljelentés nyomán az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD),
február 10-én megrovásban részesítette Berde Józsefet, Gidófalva polgármesterét, a
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Erdély

községi művelődési otthont díszítő, időközben eltakart feliratért. A diszkriminációellenes
tanácsot a notórius feljelentőként ismert, Spanyolországban élő, de eredetileg háromszéki
Dan Tănasă kereste meg, azzal, hogy a művelődési házon szereplő felirat diszkriminálja a
románságot.

Székelyföld jogállása: nincs összhang a polgármesterek között
2014. február 18. – Krónika
Megosztotta a székelyföldi települések polgármestereit a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
javaslata, hogy a székelyföldi települési önkormányzatok fogadjanak el határozatot a
Székelyföld jogállásáról, és nyilvánítsák ki a közösség autonómiaigényét. A Krónika által
megkérdezett háromszéki polgármesterek támogatják az autonómiaharcot, ám meglátásuk
szerint egységesen kell lépni és olyan formában, ami kivitelezhető, és utólag nem
támadható meg.

Bekeményít a bajkeverő

Helyenként vészjóslóan fogynak a magyar diákok
2014. február 18. – hirek.sk
Idén a szülők összesen 3545, azaz a tavalyinál 14-gyel kevesebb gyermeket írattak be
magyar tanítási nyelvű alapiskolába vagy közös igazgatású alapiskola magyar osztályaiba.
Ez a szám országos viszonylatban nem számít jelentős csökkenésnek, de nagy eltérések
mutatkoznak az egyes megyék között. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
(SZMPSZ) adataiból kitűnik, hogy más-más helyzet alakult ki az egyes régiókban. A
legmarkánsabb csökkenés Nagyszombat megyében tapasztalható, ott ugyanis a tavalyi
979-ről 917-re, vagyis 62-vel csökkent a beíratott kicsik száma. Pék László szerint
aggasztó, hogy 54 településen 3-nál kevesebb gyermeket írattak be, további településeken
pedig csupán egyet-egyet, vagy még annyit sem. „Huszonkét olyan településről van szó,
amelyek javarészében már az előző években is csak 1, 2 vagy 3 óvodást írattak be, s ezzel
megpecsételődni látszik ezen iskolák sorsa” – mondta az SZMPSZ elnöke.

Felvidék

2014. február 18. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „fordulóponthoz érkezett a román döntéshozók viszonya a
magyar önrendelkezési törekvésekhez: a hatalom immár kész tízezreket megmozgató
rendezvényeknek is keresztbe tenni”. Páva Adorján hozzátette: „A Székely Nemzeti Tanács
tagjai most annak tudatában folytatják a szervezkedést, hogy a hatóságok bármivel –
pénzbírsággal járó kihágástól egészen bűncselekmény elkövetéséig – megvádolhatják őket,
ha az eredeti, tavaly amúgy gond nélkül, békésen megvalósított forgatókönyv szerint
zajlanak majd az események március 10-én”.
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2014. február 18. – bumm.sk
Újabb felmérést készített a Focus az államfőjelöltek támogatottságáról, ebből úgy tűnik,
stabilizálódik Andrej Kiska független jelölt második helye, így ő lehet Fico kihívója. Bárdos
Gyula, az MKP jelöltje 4,5 százalékot szerezne, ami 1,1 százalékos csökkenést jelent február
elejéhez képest.

Felvidék

Focus: Kiska 20 százalék fölött

Bárdos: Dél-Szlovákiának segítségre, új munkahelyekre van szüksége
2014. február 18. – Felvidék Ma
A szlovák közszolgálati televízió interjút készített az MKP köztársaságielnök-jelöltjével.
Bárdos Gyula elmondta, a jelöltsége is elsősorban arról szól, hogy rámutasson DélSzlovákia elmaradottságára. Mint mondta, meg kell vizsgálni, mi ennek az oka, miért
olyan magas azokban a régiókban a munkanélküliség, miért nincs az ott élő adófizető
embereknek lehetősége a jobb megélhetésre. „Ezért elsősorban Dél-Szlovákia, valamennyi
ott élő jelölje kívánok lenni, tekintet nélkül a nemzetiségre, vallási vagy politikai
hovatartozásra.”

Bauer több támogatást várt

265 éves polgári hagyomány
2014. február 18. – Vajdaság Ma
A képviselő-testület díszülésével vette kezdetét Zomborban a Város Napja alkalmából
rendezett ünnepségsorozat. Siniša Lazić testületi elnök hangsúlyozta, 265 év telt el a
Szabad Királyi Város cím megszerzésétől, ennyi ideje dominál polgári tudat a város
soknemzetiségű lakossága körében, ami egyben irányadó a demokratikus európai úton.

Dačić: Szükség van választásokra Vajdaságban

Vajdaság

2014. február 19. – Új Szó
Először nyilatkozott a sajtónak Bauer Edit, az MKP európai parlamenti képviselője arról,
miért nem indul a következő EP-választáson. Ahogy az Új Szónak elmondta, a sokaknak
meglepetést okozó döntést azután hozta meg, miután tudatosította, hogy nem érez a párt
vezetése részéről elegendő támogatást. Berényi József pártelnök elégedett a párt EPválasztási listájával, örül annak, hogy az MKP végre fiatalított. A fiatalítást az idén 58 éves
Csáky is támogatja, s meggyőződése, Bauer elsősorban azért nem indul a választásokon,
mert „a biológiai órája már előre jár.” Erre Bauer csak annyit mondott: majd meglátjuk,
Csáky az én koromban hogy fogja bírni a munkát.

2014. február 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Ivica Dačić miniszterelnök és a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) vezetője úgy értékelte,
Vajdaságban is kell rendkívüli választásokat tartani. Dačić leszögezte, „nyilvánvaló, hogy a
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Faktor plus: A haladók egy lépésre az abszolút többségtől
2014. február 18. – Vajdaság Ma
Aleksandar Vučić pártja, a Szerb Haladó Párt (SNS) körüli koalíció a választásokon 117
mandátumot szerezhetne meg. Az Informer szerint ezen felmérés alapján a második
helyen az SPS-PUPS-JS koalíciója lenne 37 képviselővel, míg a Dragan Đilas vezette
Demokrata Párt (DS) harminc helyet szerezne meg. A szakértők úgy vélik, Aleksandar
Vučić ebben az esetben nagyon kényelmes helyzetben lenne, mert mindössze tíz
mandátum hiányozna pártjának az abszolút többséghez.

Vajdaság

jelenlegi politikai helyzet nem felel meg a tartományi parlament összetételének”.
„Különösen nem megfelelő az a választási törvény, amely ott (Vajdaságban) létezik, s
amelyik abszolút nem teszi lehetővé a polgárok akaratának feltérképezését a parlament
helyzetéről” – mondta a miniszterelnök.

„Ügyeinkhez partnereket kell találni”
2014. február 18. – Magyar Szó, Pannon RTV
A következő négy év kulcsfontosságú az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások
vonatkozásában, ekkor kell különösen hatékonyan érvényesíteni a magyar érdekeket és
ezért kell a Vajdasági Magyar Szövetségnek minél jobb eredményt elérnie a választáson.
Amennyiben a következő kormány kétharmados többséget szerez, jelentős pozitív
változásokat lehet majd végrehajtani, és ebben a VMSZ is részt kíván venni – jelentette ki
hétfőn este a VMSZ óbecsei lakossági fórumán Pásztor Bálint, a párt parlamenti
képviselője.

Financial Times – Vajdaság az első helyen
2014. február 18. – Pannon RTV
Vajdaságban a leghatékonyabbak a külföldi befektetések a Financial Times felmérése
szerint. Az 54 közepes méretű régió között a tartomány az első helyen végzett, míg az
összes európai régiót és várost érintő kutatásban az előkelő negyedik helyet érte el. A
tartományi kormány a negyedik lett Dél-Európában a külföldi befektetők régióba
vonzásának tekintetében. Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke szerint az elismerés
kiváló jelzés a jövőbeni külföldi befektetőknek.

A választásokon való részvételre buzdít a Pannon RTV
2014. február 18. – Pannon RTV
A választásokon való részvételre buzdító kampányba kezd a Pannon RTV. A cél a vajdasági
magyarság mozgósítása. Újra akcióba lendült a Kopó Duó. A Pannon RTV-ből jól ismert
csapat a 2014-es szavazásra is készül pártfüggetlen, voksolásra buzdító videókkal. A stáb a
kisfilmekkel szeretné felhívni a lakosok figyelmét a szavazás fontosságára. A fő elv, amit
követnek a munka során, az a döntés fontossága.
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vajdasági

magyarság

nemzeti

identitásának

2014. február 18. – Pannon RTV
Oktatás és a kulturális élet – két terület, amely nélkül nem maradhat meg egy közösség
identitása. A vajdasági magyarok fontosnak tartják a hagyományok és őseik
ismeretanyagának az átadását. A kultúra az egyik fogódzkodó, amely segíti a vajdasági
magyarság nemzeti identitásának megmaradását. Búrány Hajnalka feladatának tartja a
kulturális élet minél színesebbé tételét. Zsűritagként segíti a zentai gyermekek
beszédfejlődését és nyelvművelését a szavalóversenyen.

A Muravidéki Képviselők Klubjáról
2014. február 18. – RTV Slovenija Hidak
Többéves gyakorlat, hogy a Muravidékről származó képviselők egy nem formális csoportba
tömörülnek, és a régiót érintő fontos kérdésekben közösen lépnek fel. A klub irányítása
ebben a valamivel több, mint fél évben Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési
képviselőt illeti meg. A képviselőcsoport céljairól faggatta a Hidak.

Elnököt választott a Népcsoporttanács
2014. február 18. – Volksgruppen
Új elnököt választott február 17-én a Magyar Népcsoporttanács, az Ausztriában élő
magyarok politikai szervezete. A következő négy évben Zsótér Irisz látja el az elnöki
feladatokat, helyettese Hollós József lesz. Az elnököt és helyettesét egyhangúlag szavazták
meg a jelenlévő tagok.

Vajdaság

a

Őrvidék Muravidék

Oktatás és kultúra
megmaradásáért
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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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