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A román képviselőház jóváhagyta Markó Attila őrizetbe vételét
2014. december 3. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen,
Szabadság, Magyar Nemzet
Megszavazták a parlamentben a Markó Attila RMDSZ-es képviselő előzetes
letartóztatására vonatkozó kérést, amelyet a Igazságügyi Minisztérium intézett az
alsóházhoz. Markó Attila levélben tájékoztatta RMDSZ-es kollégáit az ügyről. A levélben
leszögezte: az ominózus ügy 2011-es elbírálásakor nem is volt jelen a restitúciós testület
ülésén. Markó mentelmi jogának megvonására 171 képviselő szavazott, ellene 111, ennek
nyomán ő lehet az első RMDSZ-es honatya, akit őrizetbe vesznek.

Üdvözölte a felvidéki magyarság önkormányzati tervezetét az Erdélyi Magyar
Néppárt

Erdély

2014. december 3. – MTI, Felvidék.ma
Üdvözölte a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) önkormányzati modelljeinek
tervezetét az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerdán, és autonómiatörekvéseik melletti
következetes kiállásra buzdította a felvidéki magyarokat. "Testvérek és sorstársak
vagyunk, mi, erdélyi és felvidéki magyarok. Ugyanazokkal a gondokkal és veszélyekkel
küzdünk: elvándorlás és beolvadás. A megoldás is ugyanaz (ahogy azt a Kárpát-medencei
Magyar Autonómia Tanács 2011-ben megfogalmazta): megmaradásunk és fejlődésünk
egyedüli garanciája a területi, perszonális és sajátos jogállású autonómiaformák
biztosítása" - olvasható az EMNP elnöke, Toró T. Tibor és az Országos Választmány
elnöke, Zakariás Zoltán által álírt közleményben.

Az RMDSZ szolidáris Markó Attilával
2014. december 4. – transindex.ro, maszol.ro
„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szolidaritásáról biztosítja Markó Attila
parlamenti képviselőt, miután a képviselőház plénuma úgy döntött, hozzájárul az RMDSZes politikus előzetes letartóztatásához. Markó Attila ellen úgy indul most bűnvádi eljárás,
hogy azon a bizottsági ülésen, amelyre az ügyészség hivatkozik, bizonyíthatóan nem volt
jelen, hiszen 2011. március 15-én Markó Attila Brassó megyében vett részt az ünnepi
megemlékezéseken" - olvasható a Kelemen Hunor szövetségi elnök által szignált, az
RMDSZ honlapján közzétett állásfoglalásban.

Máté: etnikai ügy lett Markó letartóztatásának jóváhagyása
2014. december 3. – maszol.ro, Szabadság
Etnikai ügyként kezelték az ellenzéki képviselők a Markó Attila és a Cătălin Teodorescu
előzetes letartóztatásának engedélyezéséről szóló szavazást a képviselőházban –
nyilatkozta a maszol.ro-nak Máté András RMDSZ-es frakcióvezető. "A Nemzeti Liberális
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Párt egyet mondott, és másként szavazott. Úgy néz ki, hogy számukra fontosabb a
kollégájuk, mint az igazságszolgáltatás zavartalan működése. Szerintem a liberások etnikai
kérdésként kezelték ezt az ügyet" -- fogalmazott Máté András, arra utalva, hogy több
liberális képviselő nem adta le a szavazatát, annak ellenére, hogy jelen volt a teremben, és
így úszta meg Teodorescu a letartóztatásának engedélyezését.

Húsz évre adja bérbe Marosvásárhelynek a gyulafehérvári érsekség az Unirea
Főgimnázium épületét
2014. december 3. – transindex.ro, Erdély Ma
A marosvásárhelyi városi tanács sürgősségi határozattal fogadta el csütörtökön az Unirea
Főgimnázium és az újonnan megalakult II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium
hosszú távú bérleti szerződését, mely a katolikus oktatási intézmény számára kötött
használati megállapodást is tartalmazza, írja a vasarhely.ro portál. A szerződés értelmében
a gyulafehérvári római katolikus érsekség adja bérbe az épületet a polgármester által
képviselt Marosvásárhely municípiumnak.

Biró Zsolt: a Néppártba elcsángált barátainkat szívesen látjuk, de az MPP
megy tovább a maga útján
2014. december 3. – transindex.ro
„Mi nyitottak vagyunk mindenféle együttműködésre, különösen akkor, ha az autonómia
kérdéséről van szó. Azt látom, hogy egyre mélyül a válság az EMNP körül, azonban nem az
a fontos, hogy ezt a válságot értékeljem. Az egyesítés, a fúzió, úgy tűnik, hogy Toró T.
Tibor rögeszméje. A MPP megy a maga útján. Ha úgy tetszik, akkor azt mondom, hogy az
MPP az ajtókat nyitva tartja, és akár haza is lehet jönni, hiszen a Néppártba elcsángált
barátaink gyakran mondják, hogy egy tőről fakadunk. Ha ez így van, akkor kellő tisztelettel
kérem, hogy jöjjenek haza. Ha meg nem tudnak hazajönni, akkor legalább vegyék fel
velünk a kapcsolatot. Ha komolyan gondolják, hogy párbeszédre van szükség, akkor mi
várjuk ezt a kapcsolatfelvevést” - reagált a Transindex megkeresésére Biró Zsolt, az MPP
elnöke arra, hogy az EMNP közleménye szerint a Néppárt egy rendkívüli bizottságot
hozott létre, amelyet többek között azzal bízott meg, hogy „az új alapokra helyezendő
magyar álláspont kialakítása érdekében (...) ismételten kezdeményezzen tárgyalásokat a
Magyar Polgári Párttal az erdélyi autonómiapárti tábor egyesítése érdekében.”

Partium is kész megvívni a maga zászlóháborúit
2014. december 3. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A kettős kereszt és a négy folyó lesz benne Partium címerében és zászlajában. Így döntött
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által megbízott szakbizottság, amely közel két
tucat munkából választotta ki a győztes pályamunkát. A jelképeket kezdeményező
Partiumi Autonómia Tanács (PAT) a soron következő ülésén fogadja el, ezután pedig
megkezdi terjesztésüket. A Kossuth Rádió munkatársa, Ionescu Nikolett Csomortányi
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Istvánt, a PAT elnökét kérdezte arról, hogy a szakbizottság milyen pályamunkát fogadott
el, illetve arról, hogyan fog kinézni Partium zászlaja és címere.

Feljelentette az Új Jobboldalt egy magyar újságíró
2014. december 3. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma,
Marosvásárhelyi Rádió
A háromszéki prefektúrán tett panaszt egy sepsiszentgyörgyi újságíró, amiért december
elsején a Noua Dreaptă – Új Jobboldal tagjai magyarellenes szlogeneket kiabáltak. Erdély
András azt követően írt panaszlevelet a prefektusnak, hogy keddi sajtótájékoztatóján
Marius Popica kifejtette: nem volt jelen a felvonuláson, ezért nem hallotta, hogy a Noua
Dreaptă tagjai kiabáltak volna, csak azt látta, hogy amikor az ünnepség helyszínére értek,
civilizáltan viselkedtek. A kormány háromszéki megbízottja azt mondta, ha valaki
feljelentést tesz és bizonyítékot mutat be az Új Jobboldal tagjai ellen, akkor azt is
kivizsgálják. Erre válaszul Erdély András televíziós újságíró szerdán panaszlevelet írt, és
mellé csatolta azt a felvételt is, amelyen világosan látható és hallható, hogy a Noua Dreaptă
Sepsiszentgyörgyön felvonuló tagjai többek között azt kiáltják, hogy “kifele a magyarokkal
az országból”.

Mellőzték a magyar nyelvet Szatmár megye turisztikai kalauzából
2014. december 3. – maszol.ro
Csupán két nyelven, románul és angolul jelentették meg Szatmár megye turisztikai
kalauzát. Ez nem csak azért furcsa, mert Kolozsváron és Nagyváradon három, illetve
négynyelvű az ilyen tájékoztató (a román és angol mellett magyar és német), pedig ott
arányaiban jóval kevesebb magyar él, de azért is, mert Szatmár megyébe Magyarországról
érkezik a legtöbb turista. Riedl Rudolt a megyei tanács alelnöke szerint az RMDSZ-es
önkormányzati képviselők nem is tudtak a kétnyelvű könyv kiadásáról. Nagy Szabolcs, a
Szatmár megyei RMDSZ ügyvezető elnöke pedig közölte: rövidesen az RMDSZ kiadja a
magyar nyelvű turisztikai kalauzt.

„Erdőellenes” pénzek a Maros megyei prefektúrának
2014. december 3. – szekelyhon.ro
Maros megye kormánybiztosa, a PSD által támogatott szászrégeni Vasile Liviu Oprea
szerint megérkezett a Közigazgatási- és Belügyminisztériumtól az a pénzösszeg, amely
ahhoz szükséges, hogy fellebbezzenek a bíróságnak azon döntése ellen, miszerint jelentős
erdőterületeket szolgáltatott vissza a magyar nemesi családoknak.

Kockázati tényezők a magyarok a Maros megyei prefektus szerint
2014. december 3. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro
A bírák pártatlanságát félti Vasile Liviu Oprea Maros megyei prefektus, aki többek között
azért kéri a Bánffy-örökösök visszaszolgáltatási perének áthelyezését Szászrégenből az
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ország más térségébe, mert „Maros megyére (meg általában Erdélyre) az jellemző, hogy itt
magyar közösség is él, és a magyarok, mint a grófok leszármazottjai 9323 hektár erdőt
igényeltek vissza”. A legfelsőbb bíróságnak címzett beadványában a kormánymegbízott
rámutat, hogy az efféle perek tétje „nyilvánvalóan hatalmas”.

Új, de egynyelvű honlap
2014. december 3. – szekelyhon.ro
Új honlapja van a Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénztárnak, az új webes felületen
azonban csak románul érhetők el a szükséges információk. Az intézmény vezetője közölte,
igényelték a magyar nyelvű tartalmat is, remélik, minél hamarabb teljesítik kérésüket.

Új magyar színház nyílik Marosvásárhelyen
2014. december 3. – szekelyhon.ro, Krónika
Új magyar színház nyílik Marosvásárhely főterén, a tavaly bemutatkozott Spectrum
Színház mostantól saját helyszínnel rendelkezik. A régi Ifjúsági mozi épületébe várja a
nézőket, ahol egy lelkes csapat játszik majd helyi és egyetemes igények szerint.

Disznók között

Felvidék

2014. december 4. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Markó Attila ártatlanságának bebizonyítása az
igazságszolgáltatás dolga lenne, ha még van ilyen Romániában, az viszont már most
megállapítható, hogy ő is annak a tisztséghajszoló, húsosfazékhoz – vagy inkább korpás
vájúhoz – húzó politizálásnak az áldozata, amely hosszú évek munkájával a disznók közé
szoktatott minket. Lehet, hogy Markó Attilát felzabálják, de az ő szomorú esete még
inkább megerősíti: nincs mit keressünk az ólban”.

Cicaharc a komáromi városházán
2014. december 3. – bumm.sk
A komáromi önkormányzatban a választásokon vesztes Híd-MKP koalíció végleg
felbomlott, mivel az MKP-s tagok felmondták a koalíciós szerződést, a függetlenként
induló Stubendek László ugyan nyert, de most az alpolgármesteri helyek kiosztása
számára a legnagyobb feladat. Stubendek a bumm.sk hírportál kérdésére, miszerint
előfordulhat-e a következő négy év során olyan helyzet, amikor visszalép az MKP-ba,
elmondta: „A jövővel kapcsolatban nem szeretnék ilyen konkrétan nyilatkozni. Az MKPnak saját magának kell rendeznie a sorait.” Hozzátette, hogy attól függetlenül, hogy melyik
képviselői csoportból választ alpolgármestert, minden olyan képviselő szavazatára számít,
aki a város érdekében szeretne tevékenykedni.
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Tájékoztató szemináriumokat szervez a kisebbségi kormánybiztosi hivatal
2014. december 3. – hirek.sk
Miután a kisebbségi kormánybiztos hivatala közzétette a kisebbségi kultúrák támogatására
vonatkozó, 2015-ös évre szóló felhívását, tájékoztató jellegű szemináriumokat szervez a
támogatást igénylők számára. A szemináriumok célja a lehetséges kérelmezők
tájékoztatása az időszerű felhívás feltételeiről és a tavalyi évvel szembeni legalapvetőbb
változásokról, illetve a kérvények kötelező elektronikus nyilvántartásának a
módszertanáról, valamint mindazokról a további dolgokról, amelyek fontosak a
szerződések megkötésének sikeres folyamatához és a támogatások kormányhivatal általi
kifizetéséhez.

Bírósági tolmácsot kér Malina Hedvig
2014. december 3. – Felvidék Ma
Tolmácsot kér Malina-Ţák Hedvig a bírósági tárgyaláson, valamint a perirat és a vádirat
magyar nyelvű fordítását. Hedvig ellen a főügyészség emelt vádat a Nyitrai Járásbíróságon
még ez év áprilisában. A járásbíróság azután októberben megkérdezte, igényel-e magyar
tolmácsot, amire Malina Hedvig, aki 2013-tól magyar állampolgár, pozitív választ adott.
Malina Hedvig a kérését azzal indokolja, hogy az anyanyelve magyar, s a szlovák nyelvet
már hosszabb ideje nem használja, és nem is bírja annyira, hogy a bíróság előtt
megfelelőképpen védekezni tudna ezen a nyelven.

„Nem vagyok a blöffölés híve”

Vajdaság

2014. december 3. – Új Szó
Az önkormányzati választásokról, az MKP Most-Híd párttal való együttműködéséről,
valamint a hétfőn bemutatott autonómia-koncepcióról beszélt az Új Szónak adott
interjújában Berényi József, az MKP elnöke. Elmondta: „A magyarság Szlovákiában
jelentősen csökken. De még mindig vagyunk annyian, hogy egy Dél-Szlovákiában működő,
különleges jogállású regionális önkormányzat létrehozatala szakmai és politikai
szempontból is védhető. Az említett többségi magyar területen összesen 495 312 ember él.
Ebből 344 529 a magyar (69,5 százalék), a szlovákok száma 114 512 (23,12 százalék). Tíztizenöt év múlva a jelenlegi folyamatoknak köszönhetően a mai objektív lehetőségek már
valószínű, nem lesznek.”

Lemondott Topolya polgármestere
2014. december 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A közvélemény nyomására állítólag még kedden lemondott Kókai Mernyák Melinda
topolyai polgármester. Szerdán adta át írásban is. Távozása várható volt, meglepetést a
legkevésbé sem okozott. Tette ezt azután, hogy Pásztor István, a VMSZ elnöke a sajtóban
megszellőztetett prémiumbotrány miatt kedden felszólította a topolyai önkormányzat
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VMSZ-es tisztségviselőit, hogy távozzanak posztjukról. Pásztor szerint a döntéssel a VMSZ
jelezni kívánja, hogy az az értékrend, ami ezekből a topolyai döntésekből kiolvasható,
összeegyeztethetetlen azzal, amit a párt képvisel. Vajdaság egyéb településein is
vizsgálódott a párt, Pásztor szerint a topolyai eset egyedülálló. „Egyetlenegy általunk
vezetett önkormányzatban sincs még hasonló szabályozás sem, mint itt” – mondta
Pásztor.

A VMDP rendkívüli választásokat követel Topolyán
2014. december 3. – Vajdaság Ma
Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya-Kishegyes Körzeti Szervezete rendkívüli
önkormányzati választásokat követel Topolya községben kialakult politikai helyzet miatt,
olvasható a politikai szervezet közleményében, amelyet Kovács László körzeti elnök írt alá.
A VMDP szerint az önkormányzati tisztségviselők elveszítették erkölcsi tartásukat, a
polgárokat félrevezették, s már nem élvezik a választók bizalmát. A közlemény részletezi,
hogy "a súlyos gazdasági, szociális gondokkal küzdő község pénzét felelőtlenül elherdálták,
a mértéktelen költekezésnek nem volt határa". Leszögezi, hogy "ilyen személyek nem
vezethetik tovább a községet". Nem elég csak lecserélni a VMSZ-es tisztségviselőket,
távozni kell a hatalomból a koalíciós partnereiknek is, hangoztatja a VMDP körzeti
szervezete, amely szerint "nem elég csak egyes tisztségviselőket lecserélni, új választásokat
kell kiírni".

Nikolid: Most mondták ki először, hogy az uniós csatlakozás kifejezett
feltétele Koszovó kérdésének rendezése
2014. december 3. – Vajdaság Ma
Johannes Hahn európai uniós biztos most először mondta ki nyíltan és világosan, hogy
Szerbia addig nem lehet az Európai Unió tagja, amíg nem rendezi Koszovó kérdését –
jelentette ki tegnap este Tomislav Nikolić szerbiai államfő. Nikolić az RTS vendégeként azt
mondta, most először hallotta Hahntól a csatlakozás másik kifejezett feltételét, ami az
Oroszországgal szembeni szankciók bevezetésére vonatkozik. „Kijelentette, hogy addig
nem leszünk az EU része, amíg nem rendezzük Koszovó kérdését. Megkérdeztem, hogy ez
mit jelent. Azt mondta, hogy mivel a tagállamok többségének megvan az álláspontja e
kérdés kapcsán, nekünk is egyeznünk kell ezzel” – fogalmazott Nikolić.

Hatalmi átrendeződés Óbecsén?
2014. december 3. – Magyar Szó
Tamara Ivanišević alpolgármester kedden valóban benyújtotta a lemondását, amit a
községi képviselő-testületnek még el kell fogadnia – ennyit erősített meg csupán
érdeklődésünkre Vuk Radojević óbecsei polgármester. Amikor a hatalmi koalíció
átrendeződéséről kérdeztük, mindössze annyit mondott: pletykákat nem kommentál, de
ha változás áll be a jelenlegi struktúrában, arról időben értesíti majd a sajtó képviselőit.
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Knézi Péter, a községi képviselő-testület elnöke azonban tegnap megerősítette a hírt,
miszerint az Óbecséért Polgári Csoport három tagját – Knézi Pétert, Galgó Ferenci Andrea
oktatással, kultúrával és civil szervezetekkel megbízott tanácstagot és Acsai István helyi
közösségekkel és vallási közösségekkel megbízott tanácstagot – menesztik posztjukról.

Nyelvápolás és fiatalítás a cél
2014. december 3. – Magyar Szó
Immár második alkalommal találkozott a német kormány a más országokban élő német
kisebbség képviselőivel, aminek során a határon túli német közösségek helyzetéről,
aktivitásairól, problémáiról és jövőbeni terveiről esett szó. Összesen tizenöt országból
érkeztek a német közösség képviselői, a Szerbiában élő német közösség tevékenységéről
pedig Weiss Rudolf, a szabadkai székhelyű Német Népi Szövetség elnöke számolt be. A
november végén megtartott találkozó kapcsán Weiss elmondta, két évvel ezelőtt a német
kormány kezdeményezésére találkoztak először a közép-kelet-európai német kisebbség
képviselői, s akkor az a megállapodás született, hogy a jövőben erre kétévente kerítenek
sort, illetve hogy a köztes időben igyekeznek szorosabb együttműködést kialakítani és
közvetlen kapcsolatot fenntartani a német kormánnyal.

Tömegesen vándorolnak el a vajdaságiak

Kárpátalja

2014. december 3. – Pannon RTV
Megbízható hivatalos számadatok nincsenek, azt azonban mindenki érzi, hogy
Vajdaságban egyre súlyosabbak az elvándorlás következményei. Csökken a lakosság
száma, iskolás tagozatok tűnnek el, a térség fiatal szakképzett munkaerő nélkül marad, a
családok szétválnak, és megváltozik a lakosság összetétele. A vajdaságiak főleg gazdasági
okokból vagy a továbbtanulás miatt vándorolnak el. A gazdasági helyzet fellendülése
azonban ezt akár meg is állíthatná.

Kiállítás az EP-ben a kárpátaljai magyarok deportálásának 70. évfordulója
alkalmából
2014. december 3. – MTI, Kárpátalja
„Malenykij robot” címmel kiállítás nyílt kedden az Európai Parlament brüsszeli épületében
a kárpátaljai magyarok deportálásának 70. évfordulója alkalmából. A kiállítást a
beregszászi születésű Bocskor Andrea kezdeményezte, aki Kárpátalját képviseli a Fidesz
EP-képviselői között.

8

Muravidék

„A magyar parlament össznemzeti országgyűlés”
2014. december 3. – Népújság
November közepén Budapesten a Parlamentben tartotta meg XIII. plenáris ülését a
Magyar Állandó Értekezlet. A tanácskozást Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg. A
muravidéki magyarok képviseletében Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke és Göncz László magyar nemzetiségi
országgyűlési képviselő volt jelen az eseményen.

Szerelem a háborúban

Diaszpóra

2014. december 3. – Népújság
A Szentlászlón megtalált 1. világháborús levelekből Šövegeš Lipovšek Gordana levéltáros
lelkes munkája eredményeként kibontakozott egy történet, mely tovább nem maradhatott
elzárva. A szécsiszentlászlói fiatal házaspár, Jankó Zsigmond és Kovács Matild több mint
400 fennmaradt levele, melyek válogatását a Vágyakozás a lövészárkokból című, lapunk
gondozásában megjelent kötetben olvashatjuk, elsősorban a Nagy Szerelem levelei, de
egyben a Nagy Háború kiskatonájának a történetét és a hátországban aggódók
mindennapjait is elénk tárja, ezzel történelmi dokumentumai a ma is sokat kutatott
korszaknak és értékes helytörténeti forrást is jelentenek.

Mozgalmas hétvégén tanácskoztak a cserkészvezetők
2014. december 3. – Nemzeti Regiszter
Több mint 70-en gyűltünk össze november második hétvégén Buffalóban a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség tisztikonferenciájára. Képviselve voltak főképpen Észak
Amerika keleti cserkész csapataink Toronto, Montreal, Hamilton, Garfield, New York,
New Brunswick, Cleveland, Chicago, Washington és Buffalo városokból de a nyugati
Calgary városából is eljöttek. A Jubileumi tábor több szórványból érkező cserkészt is oda
vonzott.
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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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