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2015. február 19. – MTI, Krónika, Orientpress, Magyar Hírlap
A magyar nyelv megmaradása a mindennapi használaton múlik – emelte ki Kántor Zoltán,
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója csütörtökön a Nyelv(használat) a gyakorlatban
című budapesti rendezvényen. Az MTI tájékoztatása szerint a Magyarság Házában
rendezett tanácskozáson az igazgató rámutatott: a nyelv nemcsak az identitás, hanem az
autonómia jelentős eleme is. Amíg utóbbi nem születik meg, addig a nyelvhasználat
elérése a legfontosabb. Kántor Zoltán jelezte: ez a hatodik, kifejezetten a nyelvi jogok
kiterjesztésével foglalkozó konferenciája az intézetnek. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy
ösztönzés is legyen a nyelvhasználatra, tette hozzá.

Vezető hírek

A nyelvi jogok kiterjesztéséről tanácskoztak Budapesten

Nemzetbiztonsági bizottság: törékeny tűzszünet jött létre
2015. február 19. – MTI, Inforadio, hirado.hu
Ukrajnában törékeny tűzszünet jött létre, megvan a kockázata, hogy nem lesz tartós jelentette ki Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista
elnöke a testület csütörtöki zárt ülése után. A délkelet-ukrajnai válság rendezésével
foglalkozó kontaktcsoport tagjai múlt csütörtökön írták alá Minszkben a szeptemberi
tűzszüneti megállapodások végrehajtásáról szóló 13 pontos intézkedéscsomagot. Molnár
Zsolt azt is elmondta, hogy a kapott tájékoztatás szerint az ukrán hadseregben a magyar
nemzetiségű katonák aránya nem haladja meg az ukrajnai magyarság arányát.

24 autonómiapárti határozatot érvénytelenített a bíróság Hargita megyében

MPP: hiteltelen az EMNP szövetségkötési javaslata
2015. február 19. – Krónika, maszol.ro, Magyar Hírlap
A Magyar Polgári Párt (MPP) hiteltelennek tartja az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP)
azt a javaslatát, hogy az RMDSZ ellenzékeként megalakult két erdélyi párt alkosson
választási szövetséget a 2016-ban esedékes romániai választásokon. A párt bővített
elnökségének üléséről kiadott csütörtöki közlemény szerint az MPP azért tartja
hiteltelennek az EMNP kezdeményezését, mert az összefogást „ugyanazok fogalmazzák
meg, akik korábban a szakítást erőltették". Az MPP bővített elnöksége úgy értékelte, hogy
a választási szövetség „csupán egy szűk csoport politikai túlélését célozza és ellentétes a
Magyar Polgári Párt érdekeivel".

Erdély

2015. február 19. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen
27-ből 24 Hargita megyei autonómiapárti határozatot érvénytelenített elsőfokon a bíróság
- jelentette be Jean-Adrian Andrei, Hargita megyei prefektus. Andrei az összes határozatot
megtámadta, háromról még tárgyalnak. A prefektus indoklásában az szerepelt, hogy egy
Székelyföld nevű adminisztratív régió létrehozásának és a magyar nyelv hivatalos
nyelvként való elismerésének kérése alkotmányellenes.
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2015. február 19. – Krónika
Bár sokadjára is elutasította a nagyváradi városháza a történelmi magyar utcanevek
kiírását, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete nem adja fel a
harcot, ha kell, bíróságon próbál érvényt szerezni akaratának – tájékoztatott csütörtökön
Csomortányi István, az alakulat Bihar megyei szervezetének elnöke. Csomortányi
ugyanakkor ismételten leszögezte, nem a jelenlegi utcanevek fordítását kérik, hanem a
hagyományos, a város magyar ajkú lakossága által ma is használt megnevezések – mint
például a Szent László tér vagy a Zöldfa utca – feltüntetését, a hivatalostól eltérő táblákon.

Erdély

Tovább küzdenek a magyar utcanevekért Váradon

Dicsérik az új tankönyveket Hargita megyében
2015. február 19. – Krónika
Nagyon jók a visszajelzések Hargita megyében a másodikos tanulók új tankönyveivel
kapcsolatban, amelyek majdnem féléves késéssel csak a közelmúltban érkeztek meg az
iskolákba, a tankönyvkészlet azonban máig nem teljes. Mint ismeretes, a tetemes csúszás a
kiadók számára meghirdetett országos közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt következett
be. A február tizedikén elkezdődött második félévtől viszont már minden Hargita megyei
iskolában az új tanterv alapján készült könyveket használják, s úgy tűnik, a várakozásért
kárpótolta a pedagógusokat azok minősége és használhatósága.

A CSM szerint is befolyásolta Kelemen Hunor az igazságszolgáltatást
2015. február 19. – transindex.ro, maszol.ro
Elfogadta a Legfelsőbb Bírói Tanács a Bírói Felügyelet tegnapi jelentését azzal
kapcsolatban, hogy Kelemen Hunor és Elena Udrea kijelentései befolyásolták az
igazságszolgáltatás függetlenségét, írja a Mediafax. A Bírói Felügyeletet a Legfelsőbb Bírói
Tanács értesítette arról, hogy a szövetségi elnök a Nagy Zsolt perében hozott ítéletet
igazságtalannak minősítette az RMDSZ megalakulásának 25. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepségen.

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat ütemtervét ismertette Antal Árpád
2015. február 19. – transindex.ro
Antal Árpád András Sepsiszentgyörgy polgármestere is részt vett azon a bukaresti
meghallgatáson, amit a kulturális minisztérium tartott azért, hogy az Európa Kulturális
Fővárosa cím pályázati mechanizmusát ismertesse. Sepsiszentgyörgyön kezdődhet a
munka - jelentette be az elöljáró. Mint azt korábban bejelentették, Sepsiszentgyörgy
önkormányzata megpályázza Székelyföld nevében az Európa Kulturális Fővárosa címet,
amelyet 2021-ben egy romániai és egy görögországi város visel majd. A polgármester
csütörtöki sajtóértekezletén elmondta: a jelentkezési határidő október 10., azt követően
pedig a 8-10 jelentkező között előválogatást tartanak, majd azok, akik versenyben
maradnak, egy év alatt készíthetik el a pályázatukat.
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2015. február 19. – maszol.ro
Marosvásárhely végérvényesen kiszáll abból a közös projektből, mely miszerint
Sepsiszentgyörgy a Székelyföld régió nevében megpályázza az Európa Kulturális Fővárosa
2021 címet. Ezt Dorin Florea jelentette ki legutóbbi sajtótájékoztatóján, amelyről az
Erdélyi Magyar Televízió számolt be Híradójában.

Izsák: megalkuvás
Marosvásárhelyen

lenne

csak

a

megemlékezést

Erdély

Vásárhely nem közösködik; egyedül pályázik az EKF 2021 címre?

megtartani

2015. február 19. – Erdély Ma, Duna Tv
Emlékezni lehet, tiltakozni nem. Így összegezhető a marosvásárhelyi polgármesternek a
Székely Szabadság napját érintő határozata. Az SZNT Állandó Bizottsága elemezte a
kialakult helyzetet. A részletekről Száva Enikő az SZNT elnökével, Izsák Balázzsal
beszélgetett. Izsák azt mondta: amennyiben a jogorvoslati eljárás eredményt hoz, és
beigazolódik, hogy a jelenleg hatályos tiltás törvénytelen, akkor lesz felvonulás.

A fogyasztóvédők üldözik a „székely” címkés élelmiszereket
2015. február 19. – maszol.ro
Az élelmiszerek feliratozásában tilos a székelyekre vonatkozó jelszavak használata,
legalábbis így vélekedik a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője. Mircea
Diacon közlése szerint egy székelyudvarhelyi céget felszólítottak, hogy cserélje ki
húskészítményének címkéjén található „Gust Secuiesc” megnevezést. A maszol.ro
érdeklődésére, hogy pontosan mit kifogásoltak ebben a jelmondatban, Mircea Diacon
kifejtette: az élelmiszerek feliratozására vonatkozó kormányhatározat előírja, hogy mit
tartalmazhat a címke, és meglátása szerint az nem a termék összetevőjére vonatkozik,
hogy „Gust Secuiesc”. A fogyasztóvédő szerint nem léteznek „székely ízek”, egy élelmiszer
édes, keserű vagy savanyú lehet.

Villámpiknik a kolozsvári többnyelvűségért
2015. február 19. – maszol.ro, transindex.ro
Ismét flashmobot szervezett csütörtök délután Kolozsváron a Musai-Muszáj civil
kezdeményező csoport, miután múlt héten képletesen kettévágták a kolozsvári
társadalmat. A csütörtök délután öt órától kezdődő villámpiknik újabb válasz volt arra,
hogy korábban Emil Boc polgármester a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését
ellenezte.

Temesvári felhívás magyaroknak: ölelj meg egy románt!
2015. február 19. – maszol.ro
Különös eseményt hirdetett meg Facebookon március 10-re egy temesvári fiatalember.
Neve: „Îmbrățișează un maghiar! / Ölelj meg egy románt!”. Edwin Sebastian Marc arra
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Temes megyében is elindult a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja

Erdély

kéri magyar ismerőseit, hogy március 10-én öleljenek meg egy románt, készítsenek erről
fotót, és ezt töltsék fel a Facebookra. A felhívás a románoknak is szól: nekik nyilván egy
magyar emberrel kellene ölelkezniük és fotózkodniuk.

2015. február 19. – Nyugati Jelen, Krónika
A Bánságban is magyar iskolaválasztásra buzdítottak a Rákóczi Szövetség képviselői, akik
február 18-án, szerdán Temes megyében is elindították Beiratkozási Programjukat. A
Szövetség képviselői 200 magyarul beszélő Temes megyei iskolakezdés előtt álló
óvodásnak hoztak ajándékot, a szüleiket megszólító levél kíséretében.

Keresztülhúzott diáktervek
2015. február 19. – Krónika
Aggasztja az erdélyi és partiumi diákokat, pedagógusokat a hír, miszerint ősztől
megszűnhet a magyar nyelvű gyógyszerészképzés a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE). Bár ez a képzéstípus már korántsem olyan
népszerű, mint az előző években, a vásárhelyi felsőoktatási intézmény vezetőinek a
bejelentése számos diák terveit áthúzta. Sokan közülük külföldön folytatnák
tanulmányaikat, mások kénytelenek a román nyelvű képzést választani.

Budapestre „költözött” az ifjúsági főváros

Lomnici: Szűk az ösvény, de nem járhatatlan
2015. február 19. – Új Szó
Fiala-Butora János két nappal ezelőtt az Új Szóban írást tett közzé, amelyben elítéli a 103
éves Tamás Ilonka néni strasbourgi beadványát, mivel az álláspontja szerint eleve
reménytelen próbálkozás. Lomnici Zoltán válaszában a cikket politikailag motiváltnak,
szakmailag súlytalannak és Tamás Ilonka néni személyére nézve sértőnek nevezte.
Véleménye szerint Ilonka néni jogosult a beadvány benyújtására, nem csupán erkölcsi,
hanem jogi indokok alapján is.

Felvidék

2015. február 20. – Krónika
Budapesten nyitott központot csütörtökön este Kolozsvár, Európa ifjúsági fővárosa,
melynek célja erősíteni a két város civil szférájának kapcsolatát. Az Európa Ifjúsági
Fővárosa program célja megerősíteni és támogatni az ifjúsági szervezetek aktív részvételét
a társadalom alakításában, a fenntartható városfejlesztésben. Az idei kolozsvári program
azonban azt is célként határozta meg, hogy összekösse Erdélyt, Romániát Európa
nagyvárosaival. Ezt szolgálja a budapesti központ is, amely Kolozsvárt és az ifjúsági
főváros projektet hivatott bemutatni a helyieknek.
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2015. február 19. – hirek.sk
Két évig tartó előkészítési folyamat után a kormány jóváhagyta az emberi jogok
védelmének és támogatásának stratégiáját. Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztalának szóvivője úgy véli, a stratégia előkészítése során kiderült, hogy a szlovák
társadalom még nem áll készen az emberi jogokról szóló vitára, és hiányzik a tolerancia a
társadalomban, ám ezt a vitát előbb vagy utóbb mégis le kell folytatni.

Felvidék

Kerekasztal: intézkedéseket kell foganatosítani a kisebbségek védelmében

Nem lesz minden kétnyelvű a somorjai Kauflandban
2015. február 19. – Új Szó
Nyílt levéllel fordultak hétfőn Somorja polgárai a Kaufland üzletlánchoz, hogy a városban
újonnan nyíló üzlethelyiségében két nyelven tüntessék fel az információkat. A Kaufland
szerda délután közölte: a központilag egységes információkat államnyelven teszik
elérhetővé, de a régióban kétnyelvű reklámjaik lesznek, a magyarul tudó alkalmazottak
pedig magyarul is kommunikálhatnak majd a vásárlókkal.

Eggyel kevesebb magyar első osztály nyílik Gútán

Fenntartani a falu működését
2015. február 19. – Magyar Szó
A bácsfeketehegyi helyi közösség, akárcsak a szerbiai helyi közösségek túlnyomó többsége,
nehéz anyagi körülmények között kénytelen működni. Egyre kevesebb a pénz, a polgárok
viszont elvárják, hogy a problémákat a helyi közösség oldja meg. Ilyen körülmények között
a rendes feladatok ellátása is eredménynek számít, véli Bojtos Béla, a bácsfeketehegyi helyi
közösség tanácsának elnöke. Aki hozzátette, hogy már az is nagy szónak számít a jelenlegi
helyzetben, hogy fenn tudják tartani a falu rendes működését.

Vajdaság

2015. február 19. – Új Szó
A 132 tanköteles gyerek közül Gútán 98-at írattak szüleik magyar, 34-et pedig szlovák
tanítási nyelvű alapiskolába; tavaly 95 volt a magyar és 32 a szlovák iskolába íratottak
száma. Ez azt jelenti, hogy a városban, ahol a legutóbbi népszámlálás alapján a lakosság
19,5 százaléka vallotta magát szlovák nemzetiségűnek, közel 6 százalékkal felülreprezentált
a szlovák iskolát választók aránya.

Megtalálták a Szentháromság-szobor eredeti alapját
2015. február 19. – Pannon RTV
Szabadkán, a Városháza előtti parkban megtalálták a Szentháromság-szobor eredeti
alapját. A díszköveket nemrég felszedték a műemlék eredeti helyén, és akkor bukkantak rá
az alapra. A szobrot még decemberben távolították el a Szent Teréz-székesegyház mellől,
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2015. február 19. – Vajdaság Ma
A különböző bizottságok és az iskolaszékek tagjainak felmentéséről és újak kinevezéséről
szólt a topolyai községi képviselő-testület ülésére előirányzott 36 napirendi pont többsége,
de a képviselők szavazattöbbséggel elfogadták a Lokális Foglalkoztatási Cselekvési
Akciótervet, valamint a Regionális Hulladéktároló Kft. 2015. évi gazdálkodási programját
is. A Helyi Foglalkoztatási Cselekvési Akcióterv elfogadásával az önkormányzat előtt új
pályázati lehetőségek is megnyílnak, ezért volt fontos a dokumentum kidolgozása és
elfogadása. – mondta el az ülést követően Plohl Edvin a képviselő-testület elnöke, aki az
ülés kezdetén bejelentette, hogy Dragan Kljajić képviselő értesítette arról, hogy munkáját a
jövőben a Szerb Haladó Párt képviselői csoportjának tagjaként folytatja.

Esély a túlélésre
2015. február 19. – Kárpátinfo
Be kell látni, hogy a 150 ezres lélekszámú kárpátaljai magyarság nincs abban a helyzetben,
hogy az országos problémák megoldására ráhatással legyen, ám mindent meg kell tennünk
annak érdekében, hogy kihasználjuk az itteni magyar közösség megmaradását szolgáló
lehetőségeket. Ezek számbavételére tett kíséretet a tavaly létrejött Kárpátaljai Magyar Civil
Kerekasztal, mely legutóbbi rendezvényén a népesedési helyzetről, a kényszerű
kivándorlásról, a gyermekvállalásról és az ezekkel összefüggő kérdésekről tanácskozott. A
tanácskozáson döntöttek arról, hogy egy hónapon belül valamennyi tagszervezet
kidolgozza azokat a javaslatokat, amelyek egy közös, a kárpátaljai magyarság
megmaradását, szülőföldjén való boldogulását célzó stratégia részét képezik majd.

Vajdaság

Topolya: Foglalkoztatási akciótervet fogadtak el

Kárpátalja

azóta folynak a restaurálási munkálatok. A szobor részeit egy Szent Teréz-székesegyházhoz
közeli helyiségbe szállították. Több száz, kisebb-nagyobb darabot kell rendbe hozni. A
hiányzó részeket pótolni kell és összeállítani a műemléket. A munka több hónapig tart
majd. A tervek szerint az oszloprész pünkösd környékén kerülhet a helyére, a teljes
műemléket – a szobrokkal együtt – pedig augusztus végén állíthatják fel.

Utaztatási támogatás a KMPSZ-vetélkedőkre
2015. február 19. – Kárpátalja Ma
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány már negyedik éve végez tehetséggondozó és fejlesztő tevékenységet Kárpátalja-szerte az általános és középiskolai tanulók körében. Az
alapítvány fontosnak tartja, hogy az iskolai tananyagon kívül a diákok további tudáshoz
jussanak olyan körülmények között, amit nem minden iskola tud megteremteni. Az
alapítvány munkája szervesen kötődik a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által
rendezett tantárgyi vetélkedőkhöz. A „GENIUS” anyagi fedezetet biztosít a tanulók
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Programegyeztetés a HMDK bellyei székházában
2015. február 19. – Új Magyar Képes Újság
A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015-ben ismét tematikus évet hirdetett, A külhoni
magyar szakképzés évét. Az idei évre szóló programokról egyeztettek hétfőn Bellyén a
HMDK, a HMDK Gazdakör és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának
képviselői Pirityiné Szabó Judittal, a Nemzetpolitikai Államtitkárság (NÁ)
főosztályvezetőjével és Hajnal Virággal, a NÁ stratégiai főreferensével.

Nagyköveti látogatás a magyar szervezeteknél
2015. február 19. – Új Magyar Képes Újság
Magyar József, Magyarország újonnan kinevezett zágrábi nagykövete kedden hivatalos
látogatásra érkezett Eszékre és a Drávaszögbe. Eszék-Baranya megye és Eszék város
vezetői mellett a magyar szervezetek képviselőivel is találkozott.

Umiz felmérés: „Önért is dolgozunk“
2015. február 20. - Volksgruppen
Az UMIZ Alsóőri Média és Információs Központ egy nagyszabású felmérést végez a
burgenlandi magyar népcsoport érdekében egy kérdőíves kutatás keretében. Az Umiz
célja, jobban megfelelni a magyar környezet igényeinek. Mindenki részese lehet a
véleményalkotásnak, hangsúlyozta az Umiz intézmény-vezetője, Kelemen László.

Kárpátalja

2015. február 19. – Kárpátalja
Február 18-án Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke üzleti találkozót
tartott a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) magyar – ukrán határátkelő-hálózat
projekt végrehajtóival. A projekt a magyarországi Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ rendelésére készül. Régiónk szoros együttműködése a szomszédos országokkal
lehetőséget ad arra, hogy támogatást kapjunk a megye szociális fejlesztésére. A fejlesztések
közül az egyik legfontosabb jelenleg a határátkelőhelyek bővítése és javítása. A Kárpátaljai
Megyei Tanács sajtóközpontja közölte, hogy májusban újra megtárgyalják ezt a kérdést, s
kétnapos konferenciát fognak tartani Ungváron az új határátkelők létrehozásáról.

Horvátország

Új határátkelők Kárpátalján

Őrvidék

számára a vetélkedőkre való eljutáshoz. Az utazási költségek biztosítása a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-nek köszönhető.
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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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