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2015. február 4. – Krónika, szekelyhon.ro
Március 15-ig elkészül a madéfalvi emlékmű. Az alkotást díszítő turulmadarat restauráló
Kolozsi Tibor szobrászművész a Krónikának elmondta: visszahelyezte a szobor
megerősített vázát, jelenleg az alkotóelemeket teszi egyenként vissza a helyére.
Hozzáfűzte: reméli, hogy a nemzeti ünnepre kész lesz az emlékmű, a korábbi anyagi
gondok ugyanis elhárultak. „A finanszírozás elindult, most már egyenesben vagyunk” –
fogalmazott a képzőművész.

Képviselet nélkül marad a székely ügy Lisszabonban

Vezető hírek

Szépül a madéfalvi turul – Elhárultak az anyagi gondok

2015. február 4. – Krónika
Napirendre tűzte a székelyföldi önkormányzatok autonómiahatározatait az Európa Tanács
(ET) keretében működő Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa, a testület
monitoringbizottságának pénteki, lisszaboni ülésén azonban senki nem fogja képviselni a
romániai magyarságot – hívta fel a figyelmet Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) elnöke.

A Magyar Nemzeti Tanács hivatalában tett látogatást Deli Andor EP-képviselő

Rákóczi Szövetség: Kárpát-medencei utazási lehetőség magyarországi
középiskolásoknak március 15-én
2015., február 5. – MTI, Felvidek.ma, Híradó.hu
Az idén is Kárpát-medencei utazási lehetőséget hirdet magyarországi középiskolásoknak
március 15-ére a Rákóczi Szövetség. A szervezet által az MTI-hez eljuttatott közlemény
szerint a programot az idén is pályázati formában hirdették meg, arra bármely
magyarországi középiskola jelentkezhet. A pályázat feltétele, hogy egy Kárpát-medencei,
határon túli település magyar középiskolájához látogasson el a magyarországi középiskola
utazó csoportja és közösen ünnepeljenek március 15-én. Iskolánként egy autóbusznyi diák

Magyarország

2015. február 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Deli Andor, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője tett látogatást szerdán az új
összetételű Magyar Nemzeti Tanács hivatalában. A vajdasági származású politikus
tájékozódott a magyar közösség szempontjából fontos aktuális témákról, valamint
megbeszéléseket folytatott a MNT képviselőivel. A tervekkel kapcsolatban a tárgyaló felek
kiemelték: hamarosan esszéíró pályázatot hirdetnek azzal a céllal, hogy a vajdasági
fiatalokat bekapcsolják az uniós programokba, megismertessék velük az uniós
intézményeket, ezáltal lépéselőnyhöz juttassák őket. A tervek szerint a pályázatra az MNT
ösztöndíjasai jelentkezhetnek majd, a nyeremény pedig egy látogatás lesz az Európai
Parlamentben.
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2015. február 5. – Demeter Szilárd – Heti Válasz
2010-ben jelentette ki Angela Merkel, hogy a multikulti hitvallása megbukott. Trianont
követően kisebbségbe került magyarság, már korábban megmondta volna ezt, ráadásul a
bevándorlás esetében, is vannak tapasztalataik, hogy milyen az amikor egy addig
kisebbségben élő közösség kerül hatalomra és többségi logikával szervezi újra a
társadalmat. Tapasztalataik szerint az egymás mellett élés azt jelenti, hogy párhuzamos
világban élnek. Tudják azt is, hogy a multikulti többnyire egynyelvű, és az mindig a
hatalom nyelve.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. február 5-i számában olvasható.)

Borbély is ellenzi az etnikai alapú mozgósítást Ukrajnában
2015. február 4. – transindex.ro, maszol.ro
A továbbra is feszült kelet-ukrajnai helyzetről egyeztettek kedden a képviselőház és a
szenátus külügyi bizottságai Bogdan Aurescu külügyminiszterrel. Borbély László, a
képviselőház külügyi bizottságának elnöke, hozzászólásában kifejtette: Romániának,
geopolitikai szempontokból is fontos szerepe van az ukrajnai konfliktusok rendezésében.
„Aggaszt az ukrajnai magyar és román nemzeti kisebbség helyzete, hiszen Ukrajnában
nemrég részleges mozgósítást rendeltek el, melynek során reméljük nem alkalmaznak
szelektív szempontokat” – hangsúlyozta Borbély, aki beszédében arra kérte a
külügyminisztert, figyeljenek arra, hogy az ukrán lakosság körében végzett mozgósítás
során, a kisebbségekkel szemben ne kerüljön sor etnikai diszkriminációra.

Magyarország

Megélt multikulti

Erdély

utazhat, ehhez a Rákóczi Szövetség - az utazásban részt vevő diákok számától függően akár 250 ezer forint utazási támogatást ajánl fel, illetve igény szerint segít a fogadó iskola
közvetítésében.

Kovács Péter: egyre nehezebb elérni az 5 százalékos parlamenti küszöböt
2015. február 4. – Erdély Ma
Lesz-e kihívója Kelemen Hunor jelenlegi elnöknek az RMDSZ áprilisi tisztújító
kongresszusán? Melyek az előnyei a szövetség által javasolt választási rendszernek?
Elképzelhető-e egy erdélyi magyar–magyar összefogás? Hogyan vélekedik az RMDSZ
Nagy Zsolt volt miniszter elítéléséről? Kovács Péterrel, az RMDSZ főtitkárával – aki
pénteken az Arad Megyei Küldöttek Tanácsának ülésén vett részt – Pataky Lehel Zsolt
beszélgetett.
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2015. február 4. – maszol.ro
Számos eredményt felmutatott az elmúlt két évben a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT),
de vannak olyan hiányosságok, amelyeket pótolni kell, állítja Jakab Adorján, aki a március
20-22. között, Nagyváradon szervezendő küldöttgyűlésen indul az elnöki tisztségért. A
jelen pillanatban egyetlen indulóként ismert Jakab Adorján a maszol.ro-nak elmondta, az
elnökségnek nyolc éve tagja, három elnök alatt dolgozott, így elégséges tapasztalatot
szerzett ahhoz, hogy a szervezetet vezesse.

Erdély

Egyelőre egy jelölt van a MIÉRT elnöki tisztségére

Évértékelő Borbély Zsolt Attila EMNT-megyei elnökkel
2015. február 4. – Nyugati Jelen
2014 eseménydús esztendő volt a magyarság életében. Három választás az anyaországban,
tüntetéssorozat a kormány ellen, itthon elnökválasztás és az RMDSZ kilépése a
kormányból. A múlt év kiértékelésére ezúttal Borbély Zsolt Attila politológus-közírót, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Arad megyei elnökét kérte fel a Nyugati Jelen.

Szakemberhiány miatt „élesztenék újra” a szakoktatást
2015. február 4. – szekelyhon.ro
Az érintett felek véleménye egybehangzó: az elméleti oktatás méltánytalanul háttérbe
szorította a szakoktatást, a változó tendenciával azonban nem a szakközépiskolai, hanem a
szakiskolai osztályok számát kellene növelni.

Csángómagyar oktatás román szakhatósági segédlettel
2015. február 4. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A moldvai Bákó megyében 29 oktatási helyszínen, ebből 22 állami iskolában 47 pedagógus
tanít, 2064 gyermek vesz részt a fakultatív oktatásban, közülük 1200 jár iskolai magyar
órára, a többiek magánórán tanulják az anyanyelvi olvasást, betűvetést. Ez a mérlege a
moldvai magyar oktatásnak, ami lassan hivatalossá válik Romániában. A Kossuth Rádió
munkatársa, Oláh-Gál Elvira egy nemrég aláírt megállapodásról beszélgetett Siklódi-Burus
Botonddal, az oktatást felügyelő pedagógus szövetség elnökével. Burus-Siklódi Botond
elmondta: a moldvai magyar oktatás 15 éves történetében most először történt meg, hogy
megállapodást kötött a szakmai felügyeletet ellátó Romániai Magyar Pedagógus Szövetség,
(RMPSZ) a Bákó megyei tanfelügyelőség és a román oktatási minisztérium.

Smaranda Enache ellenzi a székely felvonulást
2015. február 4. – maszol.ro
A Pro Europa Liga társelnöke úgy véli, mindenkinek joga van a szabad gyülekezéshez, ám
ha a hatóságok úgy látják jónak, meg is tilthatják. Smaranda Enache véleményével,
miszerint nem kellene megtartani március 10-én a székely felvonulást Marosvásárhelyen,
a román sajtó egyes képviselői sem értenek egyet.
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2015. február 4. – szekelyhon.ro, Krónika
Demokratikus elvet sért az, hogy a prefektusok akadályozzák a régiós szintű
népszavazások megszervezését, továbbá a magyar anyanyelvű lakosság egészségét
veszélyezteti az, hogy a gyógyszereknek nincs magyar nyelvű használati utasítása – hívja
fel a nemzetközi közvélemény figyelmét eheti angol nyelvű hírlevelében a Mikó Imre
Jogvédő Szolgálat háromszéki szervezete.

Erdély

„Antidemokratikus, hogy nem lehet népszavazás Székelyföldön”

Pontot tesz a kiadás végére a Mentor
2015. február 4. – Krónika
Több mint húsz év munkája és egy kiváló csapat odaadása vész el a marosvásárhelyi
Mentor Kiadó megszűntével, amely ellen csődeljárás indult. Mintegy 65 ezer könyv kerül
állami kézbe, ami akár azt is jelentheti, hogy papírhulladék lesz belőle. A kiadó vásárhelyi
könyvesboltja bezár, a Mentorból így az eddig felmutatott érték és néhány örök érvényű
kiadvány marad fenn. A 23 éve működő kiadó 1998-tól kezdődően hozta igazán a formáját,
öt év tevékenység után évi 40–50 könyvet adott ki – tudta meg a Krónika a kiadó
vezetőjétől, Káli Király Istvántól.

RMDSZ–PNL-egyeztetés: Kelemen szerint nem aktuális a kormányra lépés
2015. február 4. – Krónika
Új parlamenti többség kialakításáról és az RMDSZ esetleges kormányra lépéséről tárgyalt
az RMDSZ a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) – értesült a România Liberă napilap. A
szerdán megjelent írás szerint kelemen Hunor RMDSZ-elnök elismerte, hogy találkozott a
liberálisok vezetőivel, de azt mondta: nem hivatalos egyeztetés volt, nem esett szó konkrét
dolgokról, a szövetség kormányra lépése pedig jelenleg nem aktuális. „Jelenleg a
kormánynak nélkülünk is megvan a többsége. Amíg ez a többség létezik, nincs értelme a
Ponta-kormány leváltásáról beszélni. Az nem miattunk bomlik majd föl, hanem miattuk.
Ma nincs szó arról, hogy kormányra lépnénk. Hogy mi történik júniusban vagy
augusztusban, azt nem tudom” – nyilatkozta Kelemen.

„Nem tudom, hogy Semjén Zsolt kikre gondolt”
2015. február 4. – maszol.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Fideszhez és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácshoz
fűződő viszonyáról, az MPP részéről érkezett kritikákról kérdezte a maszol.ro az EMNP új
elnökét. A Szilágyi Zsolttal készített interjúnkból az is kiderül, hogy a megválasztása utáni
napon rossz számon kereste Biró Zsoltot.
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Magyar ovi: kész az új épület, mégsem költözhetnek
2015. február 4. – Új Szó
Évek óta katasztrofális állapotban van a pozsony-óvárosi magyar óvoda épülete, miközben
három utcányival arrébb több mint egy éve készen áll az új ovi. Addig azonban nem
költözhet az óvoda, amíg az épületet terhelő általános forgalmi adót ki nem fizetik. Ennek
összege 25 826 euró.

Erdély

2015. február 4. – transindex.ro
Újabb furcsa húzással próbál a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal felülkerekedni a román és
magyar kétnyelvű helységnévtábla kihelyezése érdekében ellene indított perben: miután
korábban egy Ceaușescu-idézettel érvelt, most a külügyminisztériumtól kért
véleményezést mellékelt a védelem dossziéjához, aminek következtetése az, hogy
Magyarország nem tartja tiszteletben a román közösség jogait, ehhez képest Románia a
bezzegszomszéd.

Felvidék

Kolozsvár: a bíró jóindulatától függhet a kétnyelvű helységnévtáblák
kihelyezése

Tizenöt éves a Gömörország
2015. február 4. – hirek.sk
15 évvel ezelőtt, 2000-ben hagyta el a nyomdát a Gömörország c. folyóirat első száma.
Azóta folyamatosan, negyedévente jelenik meg. Alcímében „az északi magyar peremvidék
fórumaként“ jegyzi magát. Ez a megjelölés földrajzilag a Garamtól a Hernádig terjedő
régiót, a történelmi Hont, Nógrád, Kis-Hont, Gömör, Torna és Abaúj vármegyéket jelenti.

Helyben maradna a pénz fele Nagyszombat megyében
2015. február 4. – Felvidék Ma, bumm.sk
Nagyszombat megye önkormányzati tanácsa szerdai (2015. február 4.) ülésén egyöntetűen
elfogadta Berényi József megyei alelnök, Hájos Zoltán és Biró László megyei
képviselők kezdeményezését, amely előírja, hogy a megyei vagyoneladásból származó
bevétel 50 százalékát mindig az érintett intézmény, város, illetve az érintett járás
fejlesztésére használják fel. Ezzel a vagyoneladásból származó bevételek felhasználása
rendszerszerűvé válik, figyelembe véve a helyi szükségleteket és a régiók közti szolidaritás
elvét.
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2015. február 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Három új kiadványt mutattak be ma délután a Délvidéki Magyar Golgotáról Magyarország
Szabadkai Főkonzulátusának dísztermében. A beszélgetésen – amelyet Ternovácz István
vezetett – részt vett Rencsényi Hajnal Elvira, dr. Bogner István, Mojzes Antal, valamint dr.
Babity János főkonzul is, aki kiemelte, hogy Magyarország Kormánya az elmúlt években
nagy hangsúlyt fektetett a szerb-magyar kapcsolat helyreállítására.

Vajdaság

Szabadka: Bemutattak három, az 1944–45-ös délvidéki tragédiáról szóló
könyvet

A VMDK bírálta az MNT-t
2015. február 4. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének mai sajtótájékoztatóján a Magyar
Nemzeti Tanács 4. rendes üléséről és egyéb témákról is szó esett. A párt képviselői kemény
bírálatokat fogalmaztak meg több kérdéssel kapcsolatban. Csonka Áron, a VMDK elnöke
kiemelte, hogy az események alakulása bizonyítja a pártja felvetett problémákat, mint az
MNT jogköreire vonatkozó felvetéseik, miszerint az MNT annak ellenére használ fel
költségvetési pénzeket, hogy arra formális és jogi szempontból nem lehetne illetékes.

Ezerszáz könyvvel bővül a könyvtár

Bizonyítványátadás a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében
2015. február 5. – Kárpátalja Ma
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében
megtörtént az első bizonyítványosztás.
A bizonyítványok átadásával egy időben egyszeri, egyösszegű támogatásban részesültek
azok a szakképzési intézetben tanuló hallgatók, akik az első félévben szakonként a legjobb
tanulmányi eredményt érték el. A támogatás célja a diákok tanulásra való ösztönzése,
valamint a tanulmányaikkal kapcsolatos költségeikhez történő hozzájárulás. Orosz Ildikó,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke gratulált a hallgatóknak, és
társaikat is jó eredmények elérésére buzdította.

Kárpátalja

2015. február 4. – Kozma Rita - Magyar Szó
A magyarkanizsai József Attila Könyvtár állománya az idén jelentős mennyiségű, szám
szerint 1128 magyar nyelvű könyvvel bővül, amelynek nagyobb része a Magyar Nemzeti
Tanács adományának köszönhető. Katkics Zoltán, a könyvtár igazgatója elmondta, hogy az
elmúlt években nem volt példa ekkora mennyiségű könyvgyarapodásra.
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2015. február 4. – mukachevo.net, Kárpátalja
Petro Marko, a Kárpátaljai Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság helyettes vezetője
sajtótájékoztatón elmondta: a kárpátaljaiak különböző módokat keresnek arra, hogy ne
kapják meg a behívót. Ugyancsak problémákat okoz, hogy tömegesen utaznak külföldre, a
megye határain túlra – jelentette a mukachevo.net. „Adataink szerint még azok is
elutaztak munkát vállalni, akik soha nem tették ezt. Egyelőre Kárpátalján nincs semmilyen
korlátozás az emberek helyváltoztatását illetően, csak ha az ember állandó lakhelyet vált.
De Kijev kezdeményezése a külföldre utazást illetően nagyon helyes – helytelen, hogy a
férfijaink nyugodtan elutazhatnak az első faluba a határon túlra, hogy ott várják ki a
mozgósítás végét” – közölte Petro Marko.

Kárpátalja

Marko a mozgósításról: egyelőre semmiféle korlátozás nincs Kárpátalján

Kinek a háborúja?

„Egy-két nemzedéken belül skanzen-nemzetiséggé válhat a muravidéki
magyarság”
2015. február 4. - Népújság
Szent-Iványi István öt évet töltött Magyarország nagyköveteként Szlovéniában.
Mandátumzáró beszélgetésünkben az említett időszak sikereiről, kudarcairól, a két ország
kapcsolatairól, a szlovéniai privatizáció iránt érdeklődő magyar befektetőkről és
természetesen a muravidéki magyarságról beszélgettünk.

Ki gazdálkodhat a nemzetiségi közpénzzel?

Muravidék

2015. február 5. – Stier Gábor - Magyar Nemzet
Öt kárpátaljai áldozata van egy hét alatt a kelet-ukrajnai harcoknak, köztük Kovács
Adalbert, aki a napokban katonai tiszteletadás mellett több ezren kísértek útjára
Nagyszőlősön. A Szó és Tett nemzeti ellenőrzési rendszer adatai szerint január 28-ig
harminchárom kárpátaljai katona vesztette életét a kelet-ukrajnai harcok következtében.
Ezzel szemben Ivan Vaszilcjun, a Kárpátalja Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság
parancsnokának januári közlése szerint csak 2014-ben 49 kárpátaljai katona esett el.
Közben a magyar parlament nemzetbiztonsági bizottságához hasonlóan Románia is elvárja
Ukrajnától, hogy a katonai mozgósítás ne etnikai alapon történjen.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. február 5-i számában olvasható.)

2015. február 4. - Népújság
A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának (DKMÖNK)
hétfői ülésén komoly nemzetiségi politikai kérdéseket nyitottak meg, melyek közös
megoldását jelentené elérni azt a státuszt és szervezettségi szuverenitást, hogy a
nemzetiség egyedül kössön szerződést az állammal a pénzeléséről.
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2015. február 4. - Népújság
A Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség legutóbbi tanácsülésén
megtárgyalta a 2015-ös költségvetés-tervezet első olvasatát. Döntöttek a tájháznál folyó
munkálatok kivitelezőiről és a közelgő rendezvényekről. A domonkosfai magyarság a 2015ös évben összesen 53.682 euró kiadást tervez.

Muravidék

Remélik, hogy a magyar közösség javára döntenek
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével
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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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