Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. február 23.

2015. február 21. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
„Fontos tanulsága az elmúlt időszaknak az, hogy nem csak kormányon, de ellenzékben is
fenntartsuk a folyamatos párbeszédet azokkal a döntéshozókkal, akik közösségünk jelentős
problémáinak megoldásában segíthetnek. Ennek jegyében egyeztettünk nem rég az
oktatásügyi miniszterrel az anyanyelvű iskolahálózatról, a beiskolázás és tankönyv-ellátás
helyzetéről, az iskolaigazgatókat és aligazgatókat, megyei tanfelügyelőket érintő
kérdéséről” – tájékoztatta pénteken Kelemen Hunor az RMDSZ Beszterce megyei
szervezetének tagjait. A miniszterrel való tárgyaláson a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerészképzés is felvetették és körvonalazódik a megoldás a
magyar nyelvű szakképzésre vonatkozóan – tette hozzá a szövetségi elnök a besztercei
Megyei Képviselők Tanácsának ülésén.

Vezető hírek

Kelemen: oktatási kérdésekben folyamatosan tárgyalunk a kormánnyal

Magyarország kész humanitárius együttműködésre Kárpátaljával
2015. feburár 20. – mukachevo.net, Kárpátalja Ma
Magyarország a humanitárius együttműködést kívánja elmélyíteni Kárpátaljával. Megyénk
vezetősége a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűlésének elnökével, Seszták
Oszkárral találkozott. A magyarországi vezető biztosította a kárpátaljaiakat, hogy
szándékaik őszinték, és még jobb együttműködésre törekednek majd szomszédjaikkal. A
találkozón szó esett a Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közötti együttműködés
projektjének előkészítéséről, a jószomszédi kapcsolatok ápolásáról, valamint a határokon
átívelő kulturális és gazdasági kapcsolatok kialakításáról a 2015–2016-os esztendőkben –
tájékoztat a Kárpátalja Megyei Tanács sajtószolgálata.

2015. február 23. – Magyar Nemzet, MNO, Magyar Hírlap
Hazatérhet Tóásó Előd Bolíviából, ám ehhez még le kell győzni számos bürokratikus
akadályt. Erről az elítélt magyar férfi Budapesten élő nővére beszélt, miután kiderült,
Tóásót pénteken fegyveres felkelésben való bűnrészességért öt év tíz hónap
szabadságvesztésre ítélték vádalku keretében. Mivel ezt már letöltötte, hamarosan
szabadulhat. Azonban a latin-amerikai ország bürokráciáját ismerve lehet arra számítani,
hogy elhúzódik ez a folyamat. A külügyi tárca közölte, mindent megtesznek azért, hogy
Tóásó mielőbb elhagyhassa Bolíviát.

Putyin meg az üveges tót
2015. február 23. – Népszabadság
Nehéz helyzetbe manőverezte magát a magyar kormányfő. Vlagyimir Putyin orosz elnök
látogatása nyomán erősödött a Nyugat és szomszéd országok gyanakvása is, hogy
Magyarország Oroszország érdekeit segíti elő. A Népszabadság a szomszédos országok

Magyarország

Sakkjátszma a Tóásó-ügyben
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Gyógyszerészképzés: a magyar kormány közbenjárását kérik
2015. február 20. – Krónika, MTI
A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) a magyar kormány illetékeseinek közbenjárását
kéri a marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés helyzetének rendezése ügyében –
olvasható a köztestület elnökének MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. Hankó
Zoltán azt írja, a kamara álláspontja szerint a magyar nyelvű gyógyszerészképzés
megszűnése miatt Románia magyar anyanyelvű lakosságának alapvető joga sérülhet, ha az
egészségügyi, és ezen belül a gyógyszer-ellátást anyanyelvén nem veheti igénybe.

Erdély

elemzői és politikusait kérdezte. Felvidékről Berényi József az MKP elnöke elmondta, hogy
a korábbihoz képest jóval nyugodtabb a két ország kapcsolata, ami fokozatosan
hozzásegítheti a nyitott kérdések rendezését. Bugár Béla a Híd vezetője viszont úgy látja,
hogy nem történ elmozdulás a kettős állampolgárság és Malina Hedvig ügyében sem.
Szerinte sokféle gond árnyékolja be a magyar nemzetpolitikát.

Diacon: ön, gondolom, kóstolt már székelyt
2015. február 20. – Krónika, MTI, szekelyhon.ro
„Ön, gondolom, kóstolt már székelyt, és tudja, hogy milyen a székely íz” – jelentette ki
pénteken Mircea Diacon, a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatal vezetője az MTInek, miután csütörtökön kiderült, árucímkéinek kicserélésére kötelezett a hivatal egy
hentesárut forgalmazó céget, mely a címkékre azt is ráírta, hogy „székely ízek”. Mircea
Diacon az MTI-nek úgy pontosította nyilatkozatát, hogy a bírságot a lejárt szavatosságú
áru miatt rótták ki. A címkék esetében a feliratok kicserélésére szólították fel a hentesáruk
készítőjét és forgalmazóját, amit ez meg is tett. Mircea Diacon nem kívánt reagálni arra,
hogy az egyik áruházlánc viszont „román ízek” feliratú élelmiszereket forgalmaz.

Izzik a tisztújító választási kampány a MIÉRT-ben
2015. február 20. – transindex.ro, maszol.ro
Elszabadultak az indulatok a Magyar Ifjúsági Értekezlet tisztújító választási kampányában,
az ernyőszervezet vezetőségét két tagszervezet, a Csík Területi Ifjúsági Értekezlet (CSTIT)
és a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) is kritizálta. Az RMDSZ partnerszervezete
március 20-22. között Nagyváradon szervezi meg a tisztújító küldöttgyűlését. Az elnöki
tisztségért való indulási szándékát egyelőre csak Jakab Adorján, a MIÉRT jelenlegi
elnökhelyettese jelezte.

Jogállami kerekasztalt tartottak a marosvásárhelyi Sapientián
2015. február 20. – Erdély Ma
A magyar Alkotmányról, annak legfontosabb passzusairól, az alaptörvény megújulásához
vezető történelmi útról szólt az előadás, amelyet a Magyar Polgári Együttműködés
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Erdély

Egyesület (MPEE) tagjai tartottak a marosvásárhelyi Sapientia nagytermében február 18án, szerdán. Dr. Juhász Imre alkotmánybíró és Tordáné dr. Petneházy Judit MPEEalelnök előadását a frissen Kossuth-díjra jelölt Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő
színesítette, aki a témához illő, nemzeti hangulatú verseket mondott el a diákoknak. Az
előadókat dr. Dávid László rektor köszöntötte: üdvözölte az MPEE kezdeményezését, hogy
magyarországi állomásaik után, immár a határon túli magyar vidékekre is ellátogatnak.

Fiatalítás és közvetlen kommunikáció – Új elnök az RMDSZ vajdahunyadi
szervezetének élén
2015. február 20. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
Néhány napja új elnök került az RMDSZ vajdahunyadi szervezetének élére, Kofity Zoltán
személyében, aki fiatal kora ellenére már többéves tapasztalattal rendelkezik a
közösségszervezés terén.

Folytatódik a Peti-Vass meccs Marosvásárhelyen
2015. február 20. – transindex.ro
Keveri a fogalmakat Peti András, nem a Romániai Magyar Kisgazda és Kisvállalkozói
Platform elnökeként, hanem a marosvásárhelyi RMDSZ belső ellenzékének
képviselőjeként ültem vele tárgyalóasztalhoz - reagált Vass Levente arra a közleményre,
amelyben a marosvásárhelyi RMDSZ foglalta össze annak a három tárgyalásnak a
történéseit, amelyet a belső ellenzékkel folytatott. Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete
keretében már a két évvel ezelőtti tisztújításkor is feszült volt a hangulat, amely mostanra
annyira felfokozódott, hogy a Területi Képviselők Tanácsának döntése is arra kötelezte a
városi szervezetet, hogy üljön le tárgyalni a belső ellenzékkel.

Gondokkal teli magyar nyelvű oktatás
2015. február 20. – szekelyhon.ro
Megbeszélést tartott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetégének (RMPSZ) Maros
megyei elnöksége a Bolyai Farkas Gimnázium tanári szobájában. A termet zsúfolásig
töltötték azok a szakemberek, tanintézetvezetők, pedagógusok, akik azért gyűltek össze,
hogy a Maros megyei magyar nyelvű közoktatás jelenlegi helyzetéről és stratégiájáról
közösen gondolkodjanak.

Meghalt a bukaresti magyarság kiemelkedő alakja, Czédly József
2015. február 21. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
Életének 88. évében pénteken Bukarestben elhunyt Czédly József. A közgazdász,
szerkesztő a maszol.ro-nak és a 7hatar.ro-nak is munkatársa volt. Czédly József Aradon
született 1926. június 7-én, ahol dédapja, Tiszti Lajos az Alföld című újság szerkesztőjeként
indította el azt a közadakozásra buzdító felhívást, amelynek eredményeként felállították a
sok viszontagságot átélt Szabadság-szobrot – írta szombaton róla a 7hatar.ro.
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2015. február 22. – maszol.ro
Szobrot állítanák fel a következő hónapokban Szatmárnémetiben gróf Széchenyi Istvánról,
köztéren és a belvárosban. Ez lesz a „legnagyobb magyar” első szobra a rendszerváltás
után Romániában. A hírt egy hétvégi sajtótájékoztatón jelentette be Pataki Csaba szenátor,
az RMDSZ Szatmár megyei elnöke, aki kijelentette: annyi szobor van már a városban,
köztük magyar személyiségeknek is jó néhány, hogy ideje az egyetemes magyarság egyik
legmarkánsabb képviselőjének is egyet állítani .

Erdély

Szobrot állítanak gróf Széchenyi Istvánnak Szatmárnémetiben

Változatlan irodahálózat, új szolgáltatások – Interjú Sándor Krisztinával
2015. február 22. – Erdély Ma, Erdélyi Napló
A magyar állampolgárságot kérvényezők számának apadásával sem csökken az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia Központjainak személyzete és irodahálózata. Erdély
legnagyobb lefedettségű magyar civilszervezete a jövőben a kisebbségi jogsértések
monitorizálásával és jogszolgálattal szeretne hangsúlyosabban foglalkozni. Erről az EMNT
ügyvezető elnöke, Sándor Krisztina beszélt az Erdélyi Naplónak.

Az EMNT kiáll a Székely Szabadság Napja mellett
2015. február 22. – Nyugati Jelen, transindex.ro, Krónika
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöksége kiáll a Székely Szabadság Napja
mellett, és tiltakozik a marosvásárhelyi polgármester azon határozata ellen, mellyel idén is
ellehetetleníteni igyekszik a megmozdulás békés és gondmentes lezajlását – áll az EMNT
közleményében. Szerintük Dorin Florea polgármester szándékosan torzít és csúsztat a
mindenkori marosvásárhelyi március 10-i eseményekkel kapcsolatban, s erre csak
ráerősítenek az önkormányzatban dolgozó vezető munkatársai, akik azonban jól tudják: a
város és Erdély magyarsága a legkevésbé sem vádolható rendbontással, etnikai
hangulatkeltéssel. Az EMNT kiemeli, kiáll stratégiai partnere, a Székely Szabadság Napi
felvonulást szorgalmazó SZNT mellett.

Izsák Balázs ismét a székelyföldi területi egységhez tartozó igény
kinyilvánítására kéri a székely önkormányzatokat
2015. február 22. – transindex.ro, Erdély Ma
Ismételten felhívást intézett Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a
székelyföldi önkormányzatokhoz, kérve, hogy fogadjanak el egy, a Székelyföld területi
egységhez való tartozási szándékokat kifejező tanácsi határozatot. Az SZNT közleménye
szerint a 153-ból eddig 46 önkormányzat tett eleget Izsák Balázs egy évvel ezelőtt
megfogalmazott erre vonatkozó kérésének. Izsák Balázs szerint az elfogadott határozatok
száma az általa reméltnél kevesebb - ezt a prefektusok támadásainak számlájára írja - de
ahhoz mégis elegendő, hogy a nemzetközi szervezetek figyelmét felkeltse: az Európa
Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa is napirendjére tűzte.
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2015. február 20. – Új Szó
Fiala-Butora János jogász Lomnici Zoltán írására reagált Tamás Ilonka néni strasbourgi
beadványa kapcsán. Fiala ezt írja: „Soha nem hoztuk előre nyilvánosságra a beadvány
tényét, hogy ne keltsünk hamis reményt azokban, akik érdekeltek az ügy sikerében. Ez
esetben is ez lett volna a helyes eljárás. Ha az ügy sikeres lesz, Lomnici Úr utólag is
learathatná a babérokat. Ha viszont nem, akkor nem kellene a szlovák kormány
álláspontját erősítenie az ügy nagydobra verésével, ahogy Fehér István és Dolník Erzsébet
esetében is történt. Nem várom el Tamás Ilonkától, hogy felmérje, ügye mennyire esélyes,
és annak nyilvánosságra hozatala milyen következményekkel járhat. Ez ugyanis nem az ő
szakterülete, ebben nincs semmi sértő. A jogi képviselőjére viszont ez nem vonatkozik.”

Felvidék

Lomnici: Szűk az ösvény, de nem járhatatlan

Két magyar osztály Ipolyságon
2015. február 20. – Új Szó
Szeptemberben huszonkilenc elsőssel kezdi a tanévet Pongrácz Lajos Alapiskola. Az
elsősök száma az idei tanévhez viszonyítva emelkedett, négy gyermekkel.

Már értékelik a kisebbségek pályázatait
2015. február 21. – Új Szó
A kisebb létszámú kisebbségek esetében már befejezték a munkát az értékelő bizottságok,
javaslatot tettek a támogatandó kulturális projektekre. A kormányhivatal január 19-ig
várta a pályázatokat a Nemzeti kisebbségek kultúrája 2015 felhívásra. A sort várhatóan a
roma és a magyar kisebbség szervezeteinek pályázataival zárja a kormányhivatal, ezeket
várhatóan március végéig elbírálják.

Kisebbségi jogbővítésre ad lehetőséget az emberi jogi stratégia
2015. február 22. – Felvidék Ma
Bármilyen furcsán is hangzik, jogbővítést helyez kilátásba számunkra a Fico-kabinet az
elfogadott emberi jogi stratégiával - mondja Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztalának szóvivője, a kormány nemzeti kisebbségi bizottságának tagja. A felvidéki
magyarság politikai képviseletének és a civil szervezeteknek is hosszú évek óta
szorgalmazott igénye, az átfogó kisebbségi jogi norma és a kisebbségi kultúrák
finanszírozásáról szóló törvény elkészítése megjelent a kormány által szerdán, február 18án jóváhagyott emberi jogi stratégiában.
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A VMSZ elvesztette a Vajdaság Erdői közvállalatot
2015. február 21. – Vajdaság Ma
A tartományi kormány Aleksandar Obradovićot nevezte ki a Vajdaság Erdői
(Vojvodinašume) közvállalat megbízott igazgatójává Takács Márta, a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) kádere helyett, aki eddig irányította a közvállalatot – értesült a 021
hírportál. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke csalódottságának
adott hangot Takács Márta leváltása kapcsán. Pásztor kijelentette: a Vajdaság Erdői élén
történt személyi változás azt bizonyítja, hogy a leszámolásoknak és a nyers erő
kifejezésének nincs vége. Nyilatkozatában kérdésessé tette a tartományi koalíció jövőjét.

Felvidék

2015. február 22. – Felvidék Ma
A Fico-kormány egyértelműen bemutatta, mennyire veszi komolyan ezt a fontos témát. Az
emberi jogok tisztelete a demokrácia fokmérője - véli a Most-Híd. „A Most-Híd
tiszteletben tartja társadalmunk sokféleségét, és ezért az emberi jogi téma fontosságát is
tudatosítja. A Polgári Vízió 2016 stratégiai dokumentumban éppen ezért javasolja egy az
emberi és kisebbségi jogok területéért felelős miniszterelnök-helyettesi poszt kialakítását”
- áll a sajtónyilatkozatban.

Vajdaság

A Most-Híd hiányosnak tartja az emberi jogok keretstratégiát

Él-e az anyanyelv a szórványban
2015. február 21. – Vajdasági RTV
Sándoregyházán 8. alkalommal tartottak ünnepi műsort az anyanyelv nemzetközi napja
alkalmából. A rendezvény Pancsova város és a Bolgár Köztársaság belgrádi
nagykövetségének támogatásával valósult meg a pancsovai In Medias Res Eurorégiós
Központ és a sándoregyházi Művelődési Otthon szervezésében.

Oktatási Kiállítást tartottak Zentán
2015. február 21. – Vajdaság Ma
Nagy érdeklődés mellett tartották meg ma délelőtt Zentán, a helyi gimnázium épületében a
II. Oktatási Kiállítást, amelyen több szerbiai felsőoktatási intézmény is bemutatkozott a
diákoknak, ilyen módon kísérelve meg megkönnyíteni számukra a továbbtanulásra
vonatkozó döntésüket. Az Oktatási Kiállításon idén összesen 17 szerbiai felsőoktatási
intézmény várta a diákokat, köztük szabadkai, topolyai, nagykikindai, kamanci, újvidéki és
belgrádi intézmények is. A rendezvény célja az volt, hogy a zentai középiskolák diákjainak
lehetőséget adjanak arra, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a szerbiai székhelyű
főiskolák és egyetemek által kínált lehetőségekkel, hangsúlyozta Tóth Kornél, a
Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola igazgatója.
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2015. február 21. – Magyar Szó
A tartományi hatalmi koalíción belüli problémák nem tegnap kerültek a felszínre először,
de ezeknek a gondoknak a meglétét igazolta Takács Mártának, a Vajdasági Erdőgazdaság
közvállalat igazgatójának a menesztése, továbbá az új megbízott igazgatónak a kinevezése
is. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga más esetekben sem riad vissza az utóbbi időben
attól, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségre, egyébként koalíciós partnerére, mérjen egyegy csapást, a korábbi hónapokat így a VMSZ-t célzó vádak sorozata határozta meg.
Lapunknak adott interjújában Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke és a
VMSZ vezetője azt mondta, nem fog mindenáron a tartományi parlamenti többség
fennmaradására törekedni, hiszen pártja is ismer bizonyos határokat.

Vajdaság

Ismét kérdésessé vált a tartományi koalíció jövője

Számunkra Vajdaság a legfontosabb
2015. február 23. – Magyar Szó, Pannon RTV
Szerb nyelvű közleményt jutatott el a Magyar Szóhoz a Vajdasági Szociáldemokrata Liga a
Pásztor István által elmondottakkal kapcsolatban. A közlemény kiemeli, hogy „Pásztor
valahányszor a VMSZ-re mért csapásokról beszélt, s minden alkalommal, amikor
valótlanságokat közölve a ligát a vajdasági magyar közösség ellenségeként állította be,
valójában saját anyagi jellegű érdekeit védte.” Pásztor mai retorikája – amellyel a ligát
vádolja hamisan – ugyanolyan, mint amilyen retorikát a kilencvenes években használtak a
szerbiai soviniszták. Akkor ők azt állították a ligáról, hogy mindent gyűlöl, ami szerbnek és
pravoszlávnak mondható. A párt, emlékeztetnek, ezekben az években sem volt hajlandó
hallgatni azok miatt, akik foglalkozást űznek nemzeti hovatartozásukból, ennélfogva
teljesen biztosan ma sem fog hallgatásba burkolózni. A közlemény végén a párt kiemeli:
mindennek ellenére a VSZL hajlandó egy koalíciós hármas találkozón (DP-VSZL-VMSZ)
tárgyalni és megoldást keresni minden nyitott kérdésre, mert a vajdasági polgárok
érdekeit tartják elsőrendűnek.

Szórványközpontokat hozna létre az MNT
2015. február 21. – Pannon RTV
Szórványközpontok létrehozását tervezi a Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági magyar
közösség problémáinak hatékonyabb kezelése érdekében. A meglévő civil központokat
alakítaná át olyan regionális intézményekké, amelyek az oktatás, a művelődés, a közösségi
élet szervezésében, az EU-s pályázatoknál és a vidékfejlesztésében nyújtanának segítséget
a közösségnek. Még nagyobb figyelmet kell fordítani a szórványközösségekre – erről
egyeztettek a civil szervezetek képviselői és a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A találkozón
elhangzott, a megoldást a meglévő civil központok intézményesítésében látják.
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Gyarapítsd az erőt és az értéket!
2015. február 20. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Február 12-én Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Kerekasztal fórum keretében vitatták
meg Kárpátalja jelentősebb civil szervezeteinek, egyházainak képviselői a hazánkat
jelenleg több szempontból is érzékenyen érintő demográfiai helyzet és gyermekvállalás
kérdését. A Kerekasztal Kárpátalja civil szervezeteinek és egyházainak közös fóruma,
amelynek célja az együtt gondolkodás jegyében a Kárpátalját és a kárpátaljai magyarságot
érintő legfőbb kérdések megvitatása. A Házasság hetében megtartott műhelymunka talán
legfőbb irányvonalát az jelentette, hogy a jelenlegi helyzetben mi magunk mit tehetünk a
családban rejlő erő és érték gyarapításáért. Az eseményen több mint húsz kárpátaljai civil
szervezet, a református, a római katolikus és görögkatolikus egyház képviselői is jelen
voltak.

Vajdaság

2015. február 22. – Magyar Szó
A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár immár több éve szervez szerb nyelvtanfolyamot Tako
lako névvel. Tavaly ehhez csatlakozott a MađarOK elnevezésű magyar nyelvtanfolyam.
Náray Évát, az intézmény igazgatója elmondta, hogy az első szerb tanfolyamot a gyerekek
részére szervezték meg, hisz azt tapasztalták, hogy a magyar anyanyelvű diákok rosszul
beszélik a szerb nyelvet, viszont fontos, hogy ismerjék és beszéljék az államnyelvet,
elsősorban saját maguk miatt.

Kárpátalja

Magyarul-szerbül a könyvtárban

A közössége megtartó ereje
2015. február 20. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Ungtarnócon régi hagyomány, hogy a helyi KMKSZ-alapszervezet és a református egyház
szervezésében farsangi bált szerveznek. A bál fontos közösségmegtartó jelleggel is bír,
ezért elengedhetetlennek tartják a mára már szórvány magyarlakta településen. A
rendezvényt ezúttal is a helyei református parókia termében tartották. Héder János, a
Kárpátaljai Református Egyház főjegyzője, beszédében kiemelte: a nehéz, válságos
időkben, nekünk, magyaroknak fontos hagyományainkat megtartanunk, ápolnunk.

A KMKSZ alapszervezeti közgyűlései
2015. február 21. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Tovább zajlanak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezeteinek 2015. évi
közgyűlései. Február 6-a és 16-a közgyűléseket tartottak Sárosorosziban, Mezőgecsében,
Kígyóson, Csonkapapibanm Tiszapéterfalván, Gyulán és Kárpátalja számos más
magyarlakta településén. Az alapszervezeti elnökök – elnöki beszámolójukban – felidézték
az elmúlt év legfontosabb eseményeit, az összegezték az alapszervezet által elvégzett
munkát.
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2015. február 21. – Farkas Adrienne – Magyar Nemzet
Kárpátalján nagy a baj – aki csak tud, menekül. Az ukrán fizetőeszköz, a hrivnya árfolyama
az elmúlt hetekben csaknem a felére esett, az embereknek néhány tízezer forintnyi
összegből kell megélniük, már ha van munkájuk. A magyar fiatalokat besorozzák, a
feszültség vibrál a levegőben, tízezreknek nincs mit enniük, víz- és gázkorlátozás van,
fegyveresek masíroznak az utcán. De itt legalább béke van, és élet.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. február 21-i számában olvasható.)

Kárpátalja

A 128-as dandár

Veszélyes hulladék

2015. február 21. – MTI, hirek.sk, Magyar Hírlap
Ünnepi találkozón emlékeztek meg a pénteken Prágában a Cseh- és Morvaországi
Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) megalakulásának 25. évfordulójáról. Magyarország
támogatja a csehországi magyarokat és a CSMMSZ tevékenységét nagyon fontosnak tartja
- mutatott rá beszédében Pető Tibor prágai magyar nagykövet. Méltatta a szövetség
tevékenységét, és leszögezte: a CSMMSZ ma a magyar és a cseh államnak is elismert
partnere. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levélben üdvözölte a CSMMSZ-t, míg a
miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának jókívánságait Erdőháti Melinda
tolmácsolta.

Böjte Csaba az ausztriai magyaroknál
2015. február 22. - Volksgruppen
A bécsi Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana tegnap, szombat este,
február21-én fogadta Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány alapítóját az Am Tabor Plébánia közösségi termében.

Őrvidék

Ünnepi megemlékezés a CSMMSZ megalakulásának 25. évfordulóján

Csehország

2015. február 21. – Erdélyi Péter – Magyar Nemzet
A kárpátaljai magyarok az elmúlt huszonöt esztendő alatt sem tudták megszokni, hogy
Ukrajnában élnek. Többségük órája „magyar” idő szerint jár, és nem tartják hazájuknak
Ukrajnát, ennélfogva a háborúval sem képesek azonosulni. A fegyveres konfliktus azonban
egyre kiszolgáltatottabbá teszi az ukrajnai magyarságot, amely így még inkább igényli az
anyaország segítő jobbját. A bevonultatást a férfiak egy része igyekszik elkerülni, amiben
nem csak a rokonok, a barátok, de a hatóságok is segédkeznek. Aki teheti, külföldre
menekül, a magyarok elsősorban Magyarországon keresnek munkát.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. február 21-i számában olvasható.)
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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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