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2015. február 2. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) annak a kivizsgálását kezdeményezte,
hogy Kelemen Hunor szombati kijelentései veszélyeztetik-e a börtönbüntetésre ítélt Nagy
Zsolt volt miniszter ügyében eljáró ügyészek és bírók függetlenségét és pártatlanságát –
közölte hétfőn a tanács. Az RMDSZ elnöke a szövetség megalakulásának a 25. évfordulója
alkalmából tartott kolozsvári gálán feltette a kérdést: „Olyan demokráciát és jogállamot
álmodtunk-e, (...) amelyben képzeletbeli összeesküvést látva, minden bizonyíték nélkül
börtönbüntetésre lehet ítélni Nagy Zsoltot vagy Kerekes Gábort?"

Vezető hírek

Kelemen Hunor Nagy Zsoltot pártoló kijelentéseinek kivizsgálását kérik

Szilágyi munkát, fegyelmet és rendet akar az EMNP-ben
2015. február 2. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika
Munkát, fegyelmet és rendet akar az Erdélyi Magyar Néppártban Szilágyi Zsolt, a párt
szombaton megválasztott elnöke. Szilágyi Zsolt hétfői nagyváradi sajtótájékoztatón
elmondta, a párt legfontosabb célja a sikeres szereplés a 2016 nyarán tartandó
önkormányzati választásokon. A sikeresség érdekében pedig a munkának, a fegyelemnek
és a rendnek kell meghatároznia ezentúl a párt működését. „Határidő, felelősség, munka” ezeket a jelszavakat fogalmazta meg az új elnök.

Mától kapják vissza az elveszített szlovák állampolgárságot

Felmérik a reptérigényeket Hargita megyében
2015. február 2. – Krónika, szekelyhon.ro
Felmérést készít a Hargita megyei önkormányzat Energiagazdálkodási Ügynöksége arról,
hogy Hargita megye lakosságának, illetve az itt működő cégeknek mekkora az igényük a
légi szolgáltatásokra. Az erre vonatkozó adatok felkelthetik légitársaságok, légitaxiszolgáltatók figyelmét – indokolják felmérésüket közleményben a megyei önkormányzat
munkatársai.

Erdély

2015. február 2. – MTI, bumm.sk, hirado.hu, Magyar Hírlap
Megkezdte a szlovák belügyminisztérium hétfőn annak a miniszteri rendeletnek a
gyakorlati alkalmazását, amelynek alapján államérdekből visszakaphatja elveszített
szlovák állampolgárságát az érintettek egy része. A rendelet lehetővé teszi, hogy az
érintettek igényelhessék és visszakaphassák az 1993 után, vagyis a jelenlegi szlovák állam
megalakulását követően megszerzett szlovák állampolgárságukat, ha azt egy másik ország
állampolgárságának felvétele után veszítették el. A kérvények egyéni elbírálás alá esnek, a
döntés meghozatalakor a szaktárca figyelembe veszi, hogy az érintett milyen módon és
milyen körülmények között szerezte meg egy másik ország állampolgárságát, s veszítette el
emiatt a szlovákot.
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2015. február 2. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika
Cáfolta hétfő délután Biró Zsolt MPP-elnök a maszol.ro-nak, hogy az EMNP új elnöke már
megkereste volna a két alakulat választási szövetségének létrehozására vonatkozó
javaslatával. Szerinte Szilágyi Zsolt indítványa pártja életképtelenségét bizonyítja. Az MTInek nyilatkozva azonban elmondta, az MPP már nyilvánvalóvá tette, nyitott az
együttműködésre a magyar politikai pártokkal, és az együttműködés formái között a
választási szövetségre vagy akár a pártfúzióra is gondol.

Erdély

Az MPP vezetője lepattant az EMNP új elnökéről

Arad elöljárója bírálta a hatóságokat magyar jelképek utáni nyomozás miatt
2015. február 2. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Erdély Ma, MTI
Élesen bírálta Gheorghe Falcă, Arad polgármestere hétfőn a rendőrséget és a prefektúrát,
amiért a polgármesteri hivatalban elhelyezett magyar nyelvű oklevél, valamint a helyi
magyar iskolára kitűzött magyar nemzeti zászló ügyében tájékoztatást kértek.

Elkerüli a polgármesteri hivatalt Mezei János
2015. február 2. – Krónika, szekelyhon.ro
Hatvan napig nem lépi át a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal küszöbét Mezei
János. Ezzel az esetleges félreértéseket akarja elkerülni a hivatalának gyakorlása alól
felfüggesztett magyar polgári párti (MPP) városvezető. A marosvásárhelyi táblabíróság
pénteki döntése értelmében ugyanis Mezei János polgármester hatvan napig, a kivizsgálás
ideje alatt nem gyakorolhatja hivatali tevékenységét.

Szülőföldön magyarul: utalták a pénzt
2015. február 2. – Krónika, szekelyhon.ro
Több mint 99 százalékban átutalta a támogatást a nyertes pályázóknak a Szülőföldön
magyarul program tavalyi kiírása keretében az OTP Románia Bank. A támogatást folyósító
OTP Románia Bank hétfői tájékoztatása szerint lezárták a kifizetéseket a tavalyi kiírás
keretében, és a jogosultak 99,17 százaléka számára átutalták a támogatást. A bank adatai
szerint a 106 731 jogosult közül 105 340 személynek átutalták a pénzt, összesen 36 208
850 lej értékben.

Frakcióvezető maradt Máté András képviselő
2015. február 2. – maszol.ro
Az RMDSZ hétfői képviselőházi frakcióülésén a jelenlévők megerősítették tisztségében a
frakcióvezetőséget, valamint bizalmat szavaztak a képviselőház háznagyi pozícióját ellátó
Seres Dénes Szilágy megyei képviselőnek – tájékoztatott a szövetség sajtóirodája. E szerint
frakcióvezető maradt Máté András Kolozs megyei képviselő, frakcióvezető-helyettes
Márton Árpád Kovászna megyei és Szabó Ödön Bihar megyei honatya, illetve frakciótitkár
Molnár Zsolt Temes megyei képviselő.
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Felvidék

Mégis bíróságra kell mennie Malina Hedvignek
2015. február 2. – Új Szó
Hétfőn megszüntette a kerületi bíróság a járási bíróság döntését, amellyel az tavaly
decemberben elutasította a főügyészség Zsák-Malina Hedvig ellen hamis tanúzás miatt
benyújtott vádindítványát. A döntés zártkörű tárgyaláson született, az indoklást még nem
hozták nyilvánosságra. A járási bíróság tavaly decemberben azzal az indoklással utasította
el a Zsák-Malina ellen hamis tanúzás miatt emelt vádat, hogy sérült a vádlott védelemhez
való joga. Az ügyészség ugyanis nem fordíttatta le magyar nyelvre a vádiratot, holott
Hedvig erre magyar állampolgárként a büntető perrendtartás alapján jogosult.

Az egyházi oktatási intézmények Rozsnyón is kevesebb hozzájárulást kapnak
2015. február 2. – Felvidék Ma
A napokban felröppent a hír, hogy a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája idén
kevesebb önkormányzati hozzájárulásból gazdálkodik majd. A Felvidék Ma hírportál
érdeklődésére az iskola vezetősége meglepődve állapította meg, hogy a beiratkozási
időszakban a szlovákiai magyar sajtó a Rozsnyói Református Egyházközség
Alapiskolájának finanszírozásával foglalkozik. Az iskola vezetősége nem érti miért, hiszen
a parlament által jóváhagyott 597-es törvény, amelyet még 2012-ben módosítottak, nem
kizárólag őket érinti. Ennek alapján a 2014-es év végén a módosításokat Rozsnyón is
belefoglalták az általános érvényű rendeletbe.

Beiratkozási kampánycsőd

Vajdaság

2015. február 2. – Új Szó
„Miért nem lehet járási, megyei bontásban évente grafikonokkal elmagyarázni a
nyilvánosságnak: ebben meg abban a régióban hosszú ideje csökken a magyar elsősök
száma, amott kicsit növekszik. Itt kellene belehúzni, népszerűsíteni, vállalkozóktól,
cégektől, ismert emberektől esetleg adományokat gyűjteni, az iskolakezdőket tanszerekkel,
buszbérlettel megszponzorálni, hogy lássák, érezzék, figyel rájuk a közösség. Miért nem
jutott ez még eszébe egyik országos, politikai vagy nem politikai szervezetnek?”

Mi lesz a Temerini Rádióval?
2015. február 2. – Vajdaság Ma
Ágoston Mária, a temerini székhelyű Lukijan Mušicki Művelődési és Tájékoztatási
Központ igazgatója levéllel fordult a Magyra Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságához,
amely levélben tájékoztatja a bizottságot a Temerini Rádió helyzetéről és a magánosítással
kapcsolatos kérdésekről. Amelyben kérte a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy bár nem
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Vajdaság

veheti át a Temerini Rádió, illetve a Lukijan Mušicki MTK alapítói jogait, de minden
törvényes lehetőségével élve hatékonyan segítse a magyar műsorokat is sugárzó rádiókat,
most, a július 15-éig tartó időszakban.

Szabadka: A reakció heves volt, közben a nyilatkozó nem is nyilatkozott
2015. február 2. – Pannon RTV
A hétvégén felkavarta a közvéleményt egy lehetséges szabadkai kulturális központ
megalapítása, amely átvenné az összes szabadkai művelődési rendezvény és nemzetközi
fesztivál szervezését. Ilija Maravić, a szabadkai Városi Képviselő-testület elnöke tagadja,
hogy ezt nyilatkozta volna a Politika napilap újságírójának. Elmondása szerint, mindez egy
magánbeszélgetés alkalmával történt, amelyben minderről csak feltételes módban beszélt,
illetve a szervezet nevét is csak találomra vetette fel.

„Fejlődik Szerbia és Magyarország kapcsolata”
2015. február 2. – Pannon RTV
Dinamikusan fejlődik Szerbia és Magyarország kapcsolata – állapította meg Ivica Dačić
szerb külügyminiszter és Pintér Attila belgrádi magyar nagykövet a szerb fővárosban.
Szerintük a múlt nyitott kérdéseinek feltárásában történt előrelépések jó alapot adtak az
országok közötti együttműködés még magasabb színvonalra emeléséhez a gazdaság, a
kereskedelem, az energetika, az infrastruktúra és a kultúra terén is. Szó esett Ivica Dačić
közeljövőben tervezett budapesti látogatásáról is.

CRCD: Kockázatos a szerbiai kormány kisebbségpolitikája

Kárpátalja

2015. február 2. – Vajdaság Ma
A szerbiai kormány még mindig lavíroz a nemzeti kisebbségeknek a szerbiai politikai
rendszerbe való integrálása és az elszerbesítésük között, figyelmeztet a Civiltársadalomfejlesztési Központ (CRCD). Meglátásuk szerint e tekintetben különösen láthatóvá válik a
kormányzó párt skizofrén jellege, az ugyanis azokból az egykori radikális
ultrasovinisztákból állt össze, akik megadták magukat az európai integráció
elkerülhetetlenségének.

A KMKSZ tiltakozik a hadköteles személyek határátlépésének tervezett
korlátozása ellen
2015. február 2. - MTI, Kárpátalja Ma
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) felszólítja az illetékes ukrán
hatóságokat, hogy a nemzetközi dokumentumoknak, az ukrán törvényeknek és
alkotmánynak megfelelően továbbra is biztosítsák a szabad határátlépés jogát a hadköteles
állampolgárok számára, mivel az országban nincs hadiállapot. A KMKSZ elnöksége hétfői
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Őrvidék Kárpátalja

ungvári ülésén vitatta meg a hadköteles ukrán állampolgárok szabad mozgását érintő,
tervezett korlátozások ügyét, amiről nyilatkozatot fogadott el. Az MTI-hez is eljuttatott
dokumentum szerint a magyar szervezet értetlenül áll azon tervek előtt, amelyek rendeleti
úton korlátoznák a hadköteles állampolgárok határátlépését. A nyilatkozat leszögezi: a
KMKSZ határozottan kiáll az ukrán törvények és az alkotmány által garantált alapvető
szabadságjogok betartása mellett.

BMKE/Klebelsberg: együttműködési megállapodás
2015. február 3. - Volksgruppen
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szombathelyi Tankerülete február 2-án egy együttműködési megállapodást kötöttek
Felsőőrött, a BMKE székházában. Az együttműködési megállapodás megkötésének célja a
határon átnyúló ifjúsági-kulturális kapcsolatok támogatása, művészeti, oktatási és
közművelődési programok szervezése, mondta Zsótér Irisz, a BMKE elnökasszonya.
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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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