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2015. február 10. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Magyar Hírlap
Nem alkalmazható a kölcsönösség elve a romániai magyar és a magyarországi román
kisebbség helyzetének megítélésében, véli a román külügyminisztérium, mely szerint erre
nem tér ki a két állam közötti együttműködési és jószomszédsági szerződés. Az MTI
beszámolója szerint a külügyi tárca a kolozsvári többnyelvű helységnévtáblák ügyében
fejtette ki álláspontját a polgármesteri hivatal kérésére abban a perben, amelyet egy
Hollandiában bejegyzett, a magyar nyelvi jogokért küzdő egyesület indított a hivatal ellen.
A pert alapfokon a civil szervezet megnyerte, a másodfokon ítélkező kolozsvári
táblabíróság viszont úgy vélte, a holland szervezetnek nincsen felperesi minősége a
kolozsvári magyarokat érintő kérdésben.

Vezető hírek

Külügy: nincs kölcsönösség a kisebbségi kérdésekben

Szijjártó: a magyar közösség jogairól is tárgyalnak majd Aurescuval
2015. február 10. – maszol.ro
A romániai magyar közösség jogainak érvényesülése biztosan témája lesz Bogdan Aurescu
román külügyminiszterrel február végére tervezett találkozónak - mondta a külgazdasági
és külügyminiszter a Duna TV Közbeszéd című műsorában kedden. Szijjártó Péter arra
reagált, hogy a román külügyminisztérium szerint a romániai magyar és a magyarországi
román kisebbség helyzetének megítélésében nem alkalmazható a kölcsönösség elve, erre
ugyanis nem tér ki a két állam közötti együttműködési és jószomszédsági szerződés.
Szijjártó Péter közölte: napirenden van román kollégája hivatalos budapesti látogatása,
amelyet feltehetően február végén tartanak, ennek azonban vannak feltételei, amelyek még
nem teljesültek maradéktalanul. A magyar közösség jogainak "érvényesülése, vagy részben
érvényesülése, vagy nem érvényesülése" nyilvánvalóan megkerülhetetlen témája lesz az
egyeztetésnek - mondta.

Románia nem alkudozik Markó Attila kiadatásáról
2015. február 10. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Háromszék, Magyar
Nemzet
Nem célszerű alkudozni arról, amit a törvények kötelező módon előírnak – jelentette ki
kedden Robert Cazanciuc román igazságügyi miniszter azzal kapcsolatban, hogy a román
ügyészség látókörébe került Markó Attila romániai parlamenti képviselő Magyarországon
tartózkodik. A miniszter újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: nem tudja, hol van
Markó Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselője,
és csak akkor lehet tárgyalni (a kiadatásáról), ha az álláspontok szigorúan a törvényen
alapszanak. Hozzátette: bármely európai állam köteles az európai szabványok szerint
eljárni, amennyiben egy másik tagállam részéről kérelem fogalmazódik meg.
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2015. február 10. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Jogerősen hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a legfelsőbb bíróság Máté
András Leventét, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjét, és másfél év felfüggesztett
börtönbüntetést rótt ki Kerekes Károlyra, a szövetség parlamenti képviselőjére. A bíróság
mindkettőjük esetében megállapította, hogy törvényellenesen alkalmazták családtagjaikat
a parlamenti képviselői irodájukban.

Erdély

Jogerős: felfüggesztett börtön Máté Andrásnak és Kerekes Károlynak

Kerekesék a strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordulnak
2015. február 10. – transindex.ro
A st rasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordul Kerekes Károly képviselő, miután perében
hétfőn végső döntés született. Az öttagú bírói testület másfél év felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélte a politikust. Kerekes a Transindex megkeresésére elmondta,
összesen 19 képviselőt és 6 szenátort vádolnak érdekellentéttel, amiért rokonaikat
alkalmazták a parlamentben, így azt sem tartja kizártnak, hogy nem egyenként fordulnak
az Emberjogi Bírósághoz, hanem összefognak és egy csoportos keresetet nyújtanak be.

Kincses: Románia fizethet a zászlóperek miatt
2015. február 10. – Krónika
Az igazságszolgáltatás képviselői úgy csűrik-csavarják a székely zászló használatának
ügyét, hogy az ne feleljen meg a romániai magyarságnak – állítja Kincses Előd, aki több
zászlóperben is elvállalta az érintett magyar szervezetek képviseletét. A Krónikának
nyilatkozó marosvásárhelyi ügyvéd szerint a szimbólumhasználat elleni harc miatt
„Románia minden bizonnyal komoly tandíjat fog fizetni” a későbbiekben.

Markó Attila ügyvédje: a képviselő Magyarországon van és Orbán védelmét
élvezi
2015. február 10. – transindex.ro
A Mikó-ügyben három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Markó Attila Orbán Viktor
védelmét élvezi, mondta el a Digi 24-nek a képviselő ügyvédje, Eugen Iordăchescu. Markó
Attila esetében a parlament múlt év végén szavazta meg a DNA letartóztatási kérelmét. A
képviselő ellen a Bica-ügyben is nyomoz a vádhatóság, hivatalbeli visszaélés gyanúja miatt.
Az ügyvéd elmondása szerint Markó Magyarországon, Budapesten tartózkodik és Orbán
Viktor miniszterelnök védelmét élvezi. A magyar állam értékelése szerint a román állam
megszegte a méltányos perhez és a magántulajdonhoz való jogot, ezért úgy döntött, hogy
Markó Magyarország területén maradhat. Elmondása szerint a magyar állam szót emelt a
Székely Mikó épülete visszaállamosítása ellen, az erre vonatkozó bírósági döntést pedig
törvénytelennek minősítette.
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2015. február 10. – Krónika
Cáfolta a Krónikának Markó Attila RMDSZ-es képviselő, hogy Orbán Viktor magyar
kormányfő személyes védelmét élvezné Magyarországon az ellene zajló romániai ügyészi
eljárás során. Markó ügyvédje, Eugen Iordăchescu hétfőn a Digi 24 hírcsatornának
nyilatkozva fogalmazott úgy, hogy Markó Budapesten tartózkodik, ahol a magyar
miniszterelnök személyes védelme alatt áll. „Ez egy szerencsétlen megfogalmazás az
ügyvéd részéről. Természetesen nem személy vagy személyek, hanem az ügy mellett áll ki
Magyarország. Ezt ugyan ki is fejtette az ügyvéd, de szerencsétlenül indított, ezért tekerték
ki” – fejtette ki a Krónika kérdésére Markó. Hozzátette: a kiállás és a támogatás az ügyre,
azaz a Mikó-per strasbourgi előkészítésére vonatkozik.

Erdély

Markó Attila: nincs „személyes védelem”

Markó Attila a magyarországi tartózkodásáról és az ügyészségi vizsgálatról
2015. február 10. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék
„Eugen Iordăchescu szerencsétlen módon fogalmazott meg egy helyes dolgot” – mondta el
a Transindex megkeresésére Markó Attila képviselő ügyvédjének február 9-i nyilatkozata
kapcsán. Markó szerint a román média kicsavarta az ügyvédje által elmondottakat. „A
magyar kormány nem a személyt (vagy személyeket), hanem az ügyet védi, és ez soha nem
volt titok. Arról van ugyanis szó, hogy a magyar kormány minden segítséget megad ahhoz,
hogy a Mikó-ügyet sikerre vigyük Strasbourgban; ennyi, és semmi több” - magyarázta a
képviselő.

Véleményütköztetés a Magyar Polgári Pártban
2015. február 10. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék
Megoszlanak a vélemények a Magyar Polgári Pártban (MPP) az RMDSZ-szel tavaly
márciusban megkötött stratégiai megállapodással kapcsolatban – ismerte el keddi
sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Biró Zsolt, a párt országos elnöke, aki a paktum
mihamarabbi kiértékelését javasolta. „Egy év után át kell nézni, mi valósult meg a
partnerségből, ám továbbra is fontosnak tartom, hogy olyan szövetségeseket találjunk,
akik a parlamentben is képviselni tudják véleményünket az országos aktuálpolitikai
kérdésekkel kapcsolatban. Fontos, hogy az új választási törvény, az alkotmánymódosítás
vagy a régióátszervezés kapcsán el tudjuk mondani véleményünket” – fogalmazott a
pártelnök.

Várják az erdélyi kastélyokra tett árajánlatokat
2015. február 10. – Krónika, szekelyhon.ro
Egyelőre nem találtak gazdára az eladásra bocsátott erdélyi kastélyok; az aukció szervezői
mind a sáromberki Teleki-kastélyra (Maros megye), mind a poklisai ingatlanra (Hunyad
megye) várják az ajánlatokat március végéig. A január végén áruba bocsátott Telekikastély esetében a kiindulási ár 450 ezer euró, a Pogány-kastély esetében pedig
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Március 9-én kezdődik a háromszéki himnuszéneklés-per
2015. február 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke, Kulcsár Terza József sajtótájékoztatón
elmondta: a bíróság március 9-re tűzte ki az első tárgyalási fordulót abban a perben, amit
a polgári párt a prefektúra ellen indított a magyar himnusz elénekléséért kirót 5000 lejes
büntetés miatt. A háromszéki pártelnök kifejtette: bíznak a romániai
igazságszolgáltatásban, remélik, hogy számukra kedvező ítélet születik. Kulcsár Terza
József rámutatott: egyetlen európai, demokratikus országban se fordulhat elő, hogy valakit
himnuszéneklésért megbüntessenek. Elfogadhatatlan, ami Háromszéken történt, ezért azt
szeretnénk, ha igazságot szolgáltatnának, és a bíróság érvénytelenítené a prefektusi
büntetést, mondta az MPP-s politikus.

Erdély

ötvenezerrel több. Szakemberek szerint mindkét épület restaurálása legalább még egy
annyiba kerülne, mint maga a kastély.

Magyar osztályok megszüntetésére hívják fel a figyelmet
2015. február 10. – maszol.ro
Jogtalanul szüntetnének meg magyar osztályokat, hívja fel a nemzetközi közvélemény
figyelmét a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat. A háromszéki szervezet e heti angol nyelvű
levelében rámutat, az RMDSZ súlyos magyarellenes visszaélési próbálkozásokat észlelt a
jövő évi beiskolázás terén. Egyes megyék iskoláiban jogtalanul szüntetnének meg magyar
osztályokat. A hírlevélben idézik Magyari Tivadart, az RMDSZ oktatásügyi főtitkárhelyettesét, aki szerint „olyan esetekkel szembesültek, ahol magyar osztályokat próbáltak
meg összevonni vagy megszüntetni, a minisztériumból előre jelzett szűk pénzkeretre
hivatkozva, holott ezeken a településeken a magyar gyermeklétszám nem csökkent, tehát
ez indokolatlan lépés”.

EMNT: február 10. legyen a marosvásárhelyi magyarság összetartozásának
napja
2015. február 10. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, maszol.ro
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei szervezete javasolta, hogy
február 10. legyen a marosvásárhelyi magyarok összetartozásának napja. A szervezet
kedden néma megemlékezést rendezett Marosvásárhelyen a negyed évszázaddal ezelőtti
gyertyás-könyves tüntetés évfordulója alkalmából. Cseh Gábor, az EMNT Maros megyei
szervezetének elnöke az MTI-nek elmondta: javasolják a politikai pártoknak, hogy ezt a
napot nyilvánítsák a marosvásárhelyi magyarok összetartozásának napjává, és ebben
vegyen részt valamennyi romániai magyar politikai erő és civil szervezet.
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2015. február 10. – hirek.sk
Bár a szlovák Alkotmánybíróság többszöri elnapolás után, eljárási okokra hivatkozva még
2014. szeptember 17-én elutasította a felvidéki jogfosztottak állampolgársági törvénnyel
kapcsolatos beadványát, a vonatkozó bírósági határozat írásbeli változatát Gál Gábor, a
beadvány megfogalmazója csak múlt héten csütörtökön kapta meg. A jogfosztottakat
képviselő Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke pedig ezen a héten
beadvánnyal fordul a strasbourgi bírósághoz.

Felvidék

Lomnici Zoltán: a héten a strasbourgi bírósághoz fordulunk

Nagy József Brüsszelben Malina Hedvig érdekében figyelmeztette Szlovákiát
2015. február 10. – bumm.sk
„Azt hinné az ember, hogy az Európai Unióban a koncepciós perek ideje lejárt.
Szlovákiában sajnos nem ez a helyzet.” – hívta fel a figyelmet a Hedvig-ügy abszurditására
Nagy József, a Híd párt EP képviselője a február 9-én Strasbourgban megtartott
beszédében.

A Selye János Gimnázium diákjainak harmada anyaországbeli intézményt
választ
2015. február 10. – bumm.sk
Szlovákiában jelenleg 353 magyar tannyelvű intézmény van, ebből 261 általános, 40
szakközépiskola és 26 gimnázium. Ezek többsége kétnyelvű, tehát szlovák és magyar
osztályok is vannak. A legnagyobb, csak magyar tanítási nyelvű intézmény az északkomáromi Selye János Gimnázium. Idén 118 végzősük van, a korábbi évek statisztikai
adatai szerint most is többen választanak magyarországi főiskolát vagy egyetemet. Tavaly a
94 diákból hetvennyolc tanulót az első körben felvették valamely felsőoktatási
intézménybe. 42-en szlovákiai, 29-en magyarországi, négyen csehországi és hárman
ausztriai egyetemet választottak. Az arány minden évben hasonló.

Öt éve nem volt ilyen sok magyar elsős Udvardon

169 kérelem: Konzuli fogadónapot tartottak Muzslyán
2015. február 11. – Vajdaság Ma
A nagybecskereki CMH iroda jóvoltából eddig 14 alkalommal szerveztek kihelyezett
konzuli fogadónapot, ebből ma, Muzslyán a negyedik alkalommal adhatták át a

Vajdaság

2015. február 10. – Új Szó
Harminc gyereket írattak be az érsekújvári járásbeli Udvardon a Majthényi Adolf
Alapiskolába, az előrejelzések szerint még két gyerek érkezik szeptemberben.
Tardoskedden negatív rekord született, kilenc éve nem volt ilyen kevés elsősük.
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Negyvenhét egyetemista kap ösztöndíjat Szenttamáson

Vajdaság

visszahonosítási kérelmeiket a polgárok. A helybelieken kívül Nagybecskerkről,
Lukácsfalváról és Erzsébetlakról érkeztek a magyar állampolgárságot kérelmezők. Gabona
Ferenc irodavezető elmondta, hogy ezúttal 169 kérelmet fogadtak, emellett a Szabadkai
Főkonzulátusra megérkezett útlevelek közül a fogadónapon 19 útlevelet kézbesített dr.
Kovács Gábor konzul, aki a magyar úti okmányok átadásakor is elbeszélgetett az
emberekkel.

Az ukrajnai háború elől menekülőkre valódi menekültként tekint a magyar
kormány
2015. február 10. – MNO, Kárpátinfo
Az ukrajnai háború elől menekülőkre nem gazdasági bevándorlóként, hanem valódi
menekültként tekint a magyar kormány. Ezt a Külügyminisztérium államtitkára közölte az
Országgyűlés szakbizottságának ülésén. Brenzovics zárt ülésen tájékoztatta az
Országgyűlés Külügyi Bizottságát. Rajta kívül meghívták a katonai és a polgári hírszerzés,
valamint a Külügyminisztérium illetékesét is. „Amennyiben Ukrajnából egy nagyobb
menekülthullám indulna meg, ezt máshogyan kezelnénk ugyanis ott egy humanitárius
katasztrófáról, egy háború sújtotta vidékről való elmenekülésről volna szó, egészen más
megítélés alá fog ez esni, mint a jelenlegi illegális gazdasági migrációnak a megítélése.” –
jelentette ki az ülésen Magyar Levente. Az MSZP elvárja a miniszterelnöktől, hogy jövő
héten legalább olyan határozottan tárgyaljon a kárpátaljai magyarság helyzetéről a
Budapestre érkező Vlagyimir Putyinnal, mint az orosz-magyar gazdasági kérdésekről.

Kárpátalja

2015. február 11. – Magyar Szó
A szenttamási önkormányzat dísztermében hétfőn ünnepélyesen aláírták a 2014/2015.
tanévre vonatkozó ösztöndíjszerződéseket. Az idei tanévben 47 szerbiai felsőoktatási
intézményben tanuló, szenttamási illetőségű rendes hallgató kapott ösztöndíjat, aki
először iratkozott be a folyó tanévben az elsőfokú vagy másodfokú tanulmányok megfelelő
évére vagy az abszolvensi évre, nem ismételt évet, legalább nyolc és feles tanulmányi
átlaggal rendelkezik, valamint nem kap ösztöndíjat vagy hitelt más köztársasági vagy
tartományi forrásból. A szerződések aláírásán jelen volt Ifjú Zoltán, a községi tanács
kultúrával és oktatással megbízott tagja is, aki elmondta, hogy másodízben került sor a
felsőoktatásban tanulók ilyen jellegű ösztöndíjazására. Az összeg nem változott, havi 5000
dinárt tesz ki.

Közösség nélkül nem erősödhetünk meg
2015. február 10. – Kárpátalja
Jótékonysági céllal szervezett farsangi bált február 7-én a Batári Görögkatolikus
Egyházközség, a helyi könyvtár, óvoda, iskola, kultúrház és a KMKSZ-alapszervezet
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Zajlanak a KMKSZ közgyűlései
2015. február 10. – Kárpátalja
Folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezeteinek 2015. évi
közgyűlései. A múlt héten a Felső-Tisza-vidék több alapszervezetében is lezajlottak a
gyűlések, amelyeken jelen volt ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű
Szervezetének elnöke, aki valamennyi helyszínen elemezte az ukrajnai politikai helyzetet,
beszélt a mozgósításnak és a készülő közigazgatási reformnak a kárpátaljai magyarokat
érintő vonatkozásairól.

Kárpátalja

közreműködésével. A rendezvény a belépőjegyek, tombolaszelvények megvásárlásával a
kultúrház felújítását hivatott szolgálni. Lődár Jenő, az egyházközség parochusa
köszöntötte a megjelent szülőket, gyermekeket, érdeklődőket, emlékeztetve az esemény
céljára. Elmondta, hogy idén szeretnék legalább az 1950-es években épült kultúrház
ablakait kicserélni, hogy a gyermekek legközelebb már méltóbb és jobb körülmények
között, fűthető teremben mutathassák be, mit tanultak a foglalkozásokon.

Húsz éve működik a Máltai Szeretetszolgálat Kárpátalján

Magyar bál Felsőpulyán
2015. február 10. - Volksgruppen
A tavalyi rekordlátogatottság után az idén is elégedett az asztalfoglalásokkal a Magyar bált
rendező Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület. Már évek óta ez az egyetlen bál
Felsőpulyán a farsangi szezonban, de vendégeket nem csak a régióból, hanem Bécsből és
Magyarországról is várnak. A szombaton, február 14-én megrendezésre kerülő bál immár a
12-ik.

Őrvidék

2015. február 10. – MTI, Inforadio
Hálaadó szentmisével és konferenciával emlékeztek meg kedden Beregszászon a
Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat megalakulásának 20. évfordulójáról, különös
tekintettel azokra az új kihívásokra, amelyekkel a kelet-ukrajnai háború és a lakosság
gyorsan romló szociális helyzete következtében kell szembenéznie a segélyszervezetnek
Kárpátalján. A Máltai Szeretetszolgálat időszerű feladatairól szólva Makuk János, a
szeretetszolgálat beregszászi járási szervezetének elnöke hangsúlyozta, hogy a
Kárpátaljától ezer kilométernyire dúló háború jelentős mértékben rányomja bélyegét a
kárpátaljai emberek mindennapjaira. A háborús konfliktus következményeként
Kárpátalján is megjelentek a kelet-ukrajnai menekültek és a harcok sebesültjei – folytatta,
megjegyezve, hogy a szeretetszolgálat humanitárius segélyt nyújt a menekülteknek, és
gyógyászati eszközökkel látja el a frontról érkező sebesülteket.

8

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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