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2015. február 17. – MTI, Kárpátalja Ma, Mandiner, nol.hu, index.hu, mno.hu, origo.hu
Debalceve körzetében körbevettek egy kárpátaljai katonai egységet, emiatt félő, hogy
további kárpátaljai áldozatai lesznek az ukrajnai konfliktusnak – jelentette ki Németh
Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke kedden az MTI-nek telefonon
nyilatkozva, miután részt vett a közép-lengyelországi Lódzban rendezett VIII. EurópaUkrajna Fórum egyik panelbeszélgetésén. Németh Zsolt örvendetesnek nevezte a második
minszki megállapodás aláírását, de sajnálatosnak mondta, hogy csak részlegesen sikerült
betartani a tűzszünetet. „Hiszen Debalceve körzetében folyamatosak az összetűzések” –
érvelt a politikus.

Vezető hírek

Félő, hogy újabb kárpátaljai áldozatai lesznek a kelet-ukrajnai konfliktusnak

Önvizsgálatra szólította fel Tőkés az RMDSZ-t
2015. február 17. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika, Magyar Nemzet
Öntömjénezés helyett erkölcsi és politikai önvizsgálatra szólította fel a megalakulásának
25. évfordulóját ünneplő Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) kedden
Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
elnöke. Az alapítók egyikeként az EMNT elnöke üdvözölte a 25 éves RMDSZ-t, ugyanakkor
értetlenségét fejezte ki az évforduló „harsány” ünneplése, az ezzel kapcsolatos, több várost
érintő rendezvénysorozat miatt. Kifejtette: nem lát okot ünneplésre, amikor Romániában a
magyar jelképeket üldözik, meggyalázzák az aradi Szabadságszobrot, újraállamosítják a
sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégiumot, fel akarják számolni a magyar
gyógyszerészképzést, kétnyelvű helységnévtáblák miatt pereskednek Kolozsváron,
Marosvásárhelyen pedig betiltják a Székely Szabadság Napját.

Johannis: beszélni kell a decentralizációról
2015. február 17. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, Nyugati Jelen
Újra kell kezdeni a decentralizációról és a regionalizációról szóló vitát, de nem a választási
megfontolások, hanem elvek alapján, és mélyre hatóbban – szögezte le Klaus Johannis
államfő. Az elnök a Romániai Községek Szövetségének értekezletére megfogalmazott
üzenetében leszögezte: a decentralizációs és regionalizációs terveknek kidolgozásakor új
oldalról kell megközelíteni az államot és a közigazgatási felosztást: a cél az elmaradt régiók
felzárkóztatása és a fejlesztés. Az elnök szerint a helyi önkormányzatok képviselőinek
aktívan részt kell venniük a közigazgatás átalakításáról szóló vitákban. Hozzátette: az
elnöki hivatal nyitott az egyeztetésekre és a párbeszédre.

A kárpátaljai magyarok a békében és Ukrajna európai integrációjában
érdekeltek
2015. február 17. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Magyar Hírlap, origo.hu
Ukrajna a legmagasabb árat fizette az önállóságáért, amióta 1991-ben kikiáltotta
függetlenségét: a Krím elcsatolása és a kelet-ukrajnai konfliktus, valamint a nehéz
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A képviselőházban tiltakozott Molnár Zsolt az aradi szobor meggyalázása
miatt
2015. február 17. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
Politikai nyilatkozat formájában tiltakozott Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei
parlamenti képviselője kedden, február 17-én a képviselőház plénuma előtt a 13 aradi
vértanú emlékét őrző Szabadság-szobor meggyalázása ellen. A képviselő felhívta az alsóház
figyelmét arra, hogy a Szabadság-szobornak helyet adó egykori Tűzoltó tér, mai nevén
Megbékélés parkja, a magyar és román állam történelmi megbékélés szimbolikus tere.

Erdély Vezető hírek

makrogazdasági helyzet magára az ukrán államiságra nézve jelent fenyegetést – derül ki
abból a jelentésből, melyet vasárnap este mutattak be Lodzban, a VIII. Európa–Ukrajna
fórum elnevezésű háromnapos nemzetközi konferencia nyitóülésén. Részt vett a fórumon
Bernzovics László parlamenti képviselő is, a KMKSZ elnöke, aki az MTI varsói
tudósítójának telefonon nyilatkozott. A konferencia összes felszólalója beszélt arról, hogy
olyan demokratikus Ukrajnát szeretne látni, ahol a kisebbségek jogait is tiszteletben
tartják – folytatta Brenzovics. „A kárpátaljai magyarok a békében érdekeltek, valamint
abban is, hogy Ukrajna minél előbb integrálódjon az Európai Unióhoz” – húzta alá.

Ukrán külügyminiszter Bukarestben: nincs etnikai mozgósítás
2015. február 17. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Krónika, Kárpátalja Ma
Nincs etnikai alapú mozgósítás Ukrajnában - mondta Bukarestben kedden Pavlo Klimkin
ukrán külügyminiszter, aki Bogdan Aurescuval találkozott, és közös sajtótájékoztatót
tartottak. Klimkin azt hozta fel példának, hogy egy, a romániai határ közelében levő
területen 100 ezer lakosból csupán 25-öt hívtak be. Bogdan Aurescu elmondta, tárgyalt
ukrán kollégájával az ukrajnai román kisebbség helyzetéről is. Rámutatott: Románia az
uniós tagországok közül elsőként ratifikálta Ukrajnának az EU-val kötött társulási
egyezményét, ezzel is jelezve, hogy támogatja szomszédja európai integrációját.

Horváth Anna: nem a városvezetéssel való azonosulásra vállalkoztam
2015. február 17. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
„Alpolgármesterként legfeljebb egy intézmény vezetésében való közreműködésre,
semmiképpen sem annak eljárásmódjával való feltétlen azonosulásra vállalkoztam” –
közölte kedden Horváth Anna kolozsvári alpolgármester. Arra reagált, hogy hétfőn az
önkormányzati képviselőtestület szociáldemokrata tanácsosai a lemondását követelték. A
PSD tanácsosainak nemtetszését az váltotta ki, hogy Horváth Anna alpolgármesterként a
Facebook-oldalán a Musai-Muszáj csoport mellé állt. Arra biztatta a kolozsvári
magyarokat, hogy csatlakozzanak civil szerveződésnek a kétnyelvű helységnévtáblákért
folytatott kampányához.
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2015. február 17. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
A szakoktatás évét hirdeti idén a háromszéki tanfelügyelőség, jelentette be keddi
sajtótájékoztatóján Keresztély Irma. A Kovászna megyei főtanfelügyelő szerint ezzel
egyrészt rácsatlakoznak a magyar kormány által meghirdetett hasonló programra, de a
hazai oktatási minisztérium is tervezi a szakoktatási rendszer megváltoztatását. A
főtanfelügyelő szerint idén le szeretnék fektetni a háromszéki szakoktatás alapjait, mert ez
nagyon fontos Kovászna megye gazdasági fejlődése szempontjából, ugyanis akkor lesznek
új munkahelyek, ha jól strukturált és kigondolt szakoktatás működik a térségben.

Erdély

A szakoktatás évét hirdetik meg Háromszéken

A Kishatárforgalmi Egyezmény bevezetését sürgeti Borbély László

Nyílt napot tartottak a Selye János Egyetemen
2015. február 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
A Selye János Egyetem a szlovákiai magyarság egyetlen egyetemi rangú felsőoktatási
intézménye, hallgatóink nálunk teljes mértékben magyar nyelven tanulhatnak –
hangsúlyozta Tóth János rektor az egyetemi rendezvényen, melyre több száz végzős
középiskolai diák látogatott el. Idén egységes nyílt napot szervezett a Selye János Egyetem,
azaz mindhárom kara közösen mutatkozott be az érdeklődők számára. A résztvevők
létszáma jó alapot nyújtott a sikeres programhoz, hiszen mintegy 400 látogatót számláltak
a nap folyamán.

Felvidék

2015. február 17. – maszol.ro
A Kelet-Ukrajnát érintő fegyverszünet feltételeiről és kimeneteléről, a civil lakosságot ért
veszteségekről, illetve az erre vonatkozó megoldásokról tárgyalt kedden, Bukarestben
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter a román parlament szenátusának elnökével, Călin
Popescu-Tăriceanuval és a külügyi bizottságok vezetőivel. A találkozón Borbély László, a
képviselőház külügyi bizottságának elnöke az Ukrajna és Románia kormánya között
megkötött határátlépési egyezmény ratifikálását sürgette. „A Kishatárforgalmi Egyezmény
bevezetése fontos az Ukrajna területén élő magyar és román kisebbségek szempontjából is,
legyen szó családi látogatásokról, tudományos, kulturális, egészségügyi, sport, oktatási
programokon való részvételekről vagy jogi ügyek megoldásáról. A szabad mozgás
lehetőségét senkitől nem lehet megvonni” – hangsúlyozta Borbély.

Beiratkozási körkép a 2015/2016-os tanévre: 3603, azaz több a kiselsős
2015. február 17. – Felvidék Ma
A Felvidéken az idén is 263 magyar alapiskolában várták a kiselsősöket a beiratkozások
alkalmával. Az előzetes adatok szerint összesen 3603 gyereket írattak be magyar iskolába,
ez ötvenkettővel több, mint az idei tanévben. A pozsonyi és a kassai kerületekben stagnál,
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A tavalyihoz hasonló beiratkozási eredmények Komáromban
2015. február 17. – Új Szó
A tavalyihoz hasonlóan alakultak a beiratkozási adatok Komáromban: összesen 358
gyereket írattak be (tavaly 364-et), ebből 227-et magyar (tavaly 224) és 131-et szlovák
(tavaly 140) tanítási nyelvű iskolába.

Felvidék

a besztercebányaiban csökkent, míg a nyitrai és a nagyszombati kerületekben nőtt a
beíratottak száma.

70 éve történt a tornaújfalui malenkij robot deportálás

Pásztor István: Szerbia ma nem az egyetértés, hanem az ellentétek országa
2015. február 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Vajdaságban olyan politikai ellentétek és túlfűtöttség vannak jelen, amilyenek még a múlt
évszázad kilencvenes éveiben sem voltak – értékelt ma Pásztor István, a tartományi
parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. A Dnevnik újvidéki
napilapnak adott interjújában Pásztor István azt mondta, az elmúlt két és fél évben olyan
mértékű volt az ellentétek eszkalációja, hogy „Szerbia ma nem az egyetértés országa“,
hanem inkább „a politikai összetűzések országa“. Pásztor szerint az őt ért támadások is,
amelyek az utóbbi időben Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke
részéről érkeztek, éppen ennek a nyitott gátnak a következménye, majd hozzátette: nem
kíván reagálni ezekre a támadásoknak, és viszonozni sem kívánja.

Vajdaság

2015. február 17. – Felvidék Ma
Történelmi adósságot törlesztettek Tornaújfalu lakosai február 14-én, mikor a történelmi
egyházakkal közösen emlékeztek meg a község egyik legnagyobb tragédiájáról. 70 évvel
ezelőtt 1944. február 14-én és 21-én a szovjet csapatok NKVD-s egységei 18-tól 50 éves
korig deportálták a község férfilakosait a "malenkij robot"-ra.

Vajdasági nagycsaládok kirándulása Budapesten
2015. február 17. – Magyar Szó
Vajdaságból mintegy 100 személy vett részt február 14-én Budapesten az Országházban
megrendezett családi napon. A Kárpát-medencei Családlánc mozgalom meghívására
érkeztek vendégek a Smile-Szabadkai Nagycsaládos Egyesületből, a hajdújárási Kolibri
Nagycsaládos Egyesületből, a zentai Gyermekbarátok Egyesületből és a Vajdasági Házas
Hétvége Mozgalomtól, a muzslyai Emmausz kollégiumból, valamint Padéról, Nezsényből,
Nagybecskerekről és Erzsébetlakról. Az Országház megtelt a Kárpát-medencéből érkező
családokkal.
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Szlovén útlevél magyar felirattal
2015. február 17. – Sigmond Bertalan – Demokrata
A szlovéniai magyarok zömükben Muravidék régióban élnek. Az ország alkotmánya
őshonos közösségnek tekinti őket és egy képviselői helyet biztosít számukra a
parlamentben. A szlovén-magyar határ menti szűk sávot hivatalosan nemzetiségileg,
vegyesen lakott területként tartják nyilván, ahol a magyar a szlovénnal egyenrangú nyelv.
A példás nemzetiségi politika azonban csak a 90-es éveket követően bontakozott ki. Az
1920-as években a vidék magyarságának száma még meghaladta a 20 ezret, 2001-ben ez a
szám 6200 volt. A Polgárok Háza „Városi Kultúrák a Kárpát-medencében” címmel kiállítás
sorozatot indított, amelynek első állomása, Lendva városának bemutatása.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2015. február 18-i számában olvasható.)

2. Duna Gála Bécsben
2015. február 17. - Volksgruppen
Hétfőn, február 16-án került megrendezésre a 2. Duna Gála az első kerületben található
Eschenbach Palotában Bécsben. A szervező Club Pannonia rendezvényét nagy érdeklődés
övezte, 210 fő érkezett a gálára, melyen négy ország együttműködése jött létre. A
rendezvényen a Nemzetközi Duna Filharmónia ifjú tehetségei adtak koncertet.

Kárpátalja
Muravidék

2015. február 17. – mukachevo.net, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
A minszki megállapodás ellenére folytatódik a részleges mozgósítás – írja a
munkachevo.net hírportál február 17-én.
Munkácson február 16-án kezdődött meg a negyedik mozgósítási hullám második
szakasza. Ihor Huszjev, a Munkácsi Járási Hadkiegészítő Parancsnokság vezetője nem
tudta pontosan megmondani a behívandó férfiak számát, hiszen az első szakaszban sokan
nem jelentek meg, így most valószínűleg pótolni kell azokat a személyeket.

Őrvidék

Folytatódik a mozgósítás Munkácson
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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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