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2015. február 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Pásztor István, a Vajdaság Magyar Szövetség elnöke közölte, elfogadja Nenad Čanaknak, a
Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnökének tárgyalási meghívását, de csak azzal a
feltétellel, hogy Takács Mártát, a VMSZ káderét visszahelyezik a Vajdaság Erdői
(Vojvodinašume) közvállalat élére megbízott igazgatóként. Pásztor közölte: a VMSZ kilép a
tartományi hatalmi koalícióból, amennyiben ma vagy holnap nem rendezik az
erdőgazdasági vállalat igazgatója kinevezésének kérdését. Pásztor István szerint
tartományi szinten nem tartanak előrehozott választásokat. Az elmúlt időszakban a
Vajdasági Szociáldemokrata Liga többször támadta a Vajdasági Magyar Szövetséget. A
Demokrata Párt nem reagált a helyzetre. A VMSZ és a Tartományi Képviselőház elnöke
szerint ezzel a kérdéssel nem lehet játszadozni és bízik benne, hogy a Demokrata Párt is
hamarosan állást foglal.

Vezető hírek

Pásztor István: Ha nem helyezik vissza Takács Mártát, a VMSZ kilép a
koalícióból

Kárpátaljai magyar szakképzési koncepció – interjú Orosz Ildikóval, Soós
Katalinnal és Babják Zoltánnal

Tőkés László Debrecent és Hajdú-Bihart is képviseli Brüsszelben
2015. február 23. – MTI, Magyar Nemzet
Tőkés László néppárti európai parlamenti képviselő a jövőben Hajdú-Bihar megye és
Debrecen képviseletét is ellátja az Európai Parlamentben (EP) - jelentette be hétfőn, a
képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatón a város polgármestere. Tőkés László azt
mondta: az elmúlt években intenzív kapcsolat alakult ki a hajdúsági megyeszékhely és
Nagyvárad között, és ezt a határ menti közös fejlődést igyekszik segíteni európai
parlamenti képviselőként. „Közvetíthetünk az Európai Unió és Hajdú-Bihar, illetve
Magyarország és Erdély között. És megjeleníthetjük, népszerűsíthetjük, támogathatjuk az
itteni érdekek érvényesülését” – fejtette ki az EP-képviselő.

Magyarország

2015. február 23. – Kárpátalja Ma
2015. február 18-án 2015 – a külhoni magyar szakképzés éve keretein belül konferenciát
szerveztek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési
Intézetében. A konferencián Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke beszámolt a 2015–
2025 közötti kárpátaljai magyar szakképzési koncepcióról. A stratégiában rövid, közép és
hosszú távú tervek szerepelnek. Ezen tervek kialakulásáról és megvalósításáról kérdeztük
Orosz Ildikót, a koncepció kidolgozóját, Soós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatóját valamint Babják Zoltán,
Beregszász polgármestere is kifejtette véleményét a tervezett stratégiával kapcsolatban.
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2015. február 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen,
Magyar Nemzet
Klaus Johannis államfő volt pártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nyerne Romániában,
ha most rendeznének parlamenti választást – derült ki egy friss közvélemény-kutatásból,
amelyet hétfőn ismertetett az Adevărul hírportál. Az INSCOP közvélemény-kutató intézet
február elején végzett felmérése szerint a jobbközép alakulatok összeolvadásából alakult
PNL a voksok több mint 44 százalékát kapná, míg a hagyományosan legerősebb román
párt, Victor Ponta miniszterelnök Szociáldemokrata Pártja (PSD) – koalíciós
szövetségeseivel együtt – 37 százalékot szerezne. Az RMDSZ-re a választók 5 százaléka
voksolna.

Erdély

Most a PNL nyerné a parlamenti választást

Székelyföld-stand Budapesten és Bukarestben
2015. február 23. – Krónika, Erdély Ma
Idén újra lesz Székelyföld stand a budapesti Utazás és a bukaresti TTR tavaszi turisztikai
vásáron a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás – amelynek tagja a Hargita Megye Tanács
– és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület szervezésében, tájékoztatott hétfőn a
Hargita megyei közgyűlés sajtószolgálata. A magyarországi találkozót február 26–március
1. között tartják, a bukaresti eseményre március 12–15-én kerül sor. A közlemény szerint a
vásárokra készülve a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás munkatársai a novemberi
Hargita megyei turisztikai ajánló folytatásaként újabb kiadványt készítettek.

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is állást foglalt a "Székely íz"
ügyben
2015. február 23. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet
Állást foglalt a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a "Székely íz" ügyben. Az
átiratot a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatalnak is elküldték, valamint a
Transindexhez is eljuttatták. "Véleményünk szerint minden kereskedő érdeke az, hogy
megfelelő promoválási módszereket találjon termékei ismertté tételéhez. Ahogyan egyesek
a "román íz" (gust romanesc) megjegyzést használják, ugyanúgy a székelyföldi kereskedők
is büszkélkedhetnek a hagyományos székely ízekkel. Régió szerinti brandingről van szól,
amelyet a világon mindenhol használnak" - írják az állásfoglalásban. Kiemelik, hogy mivel
a megnevezés nem félrevezető, a fogyasztóvédelemnek nem kellene beavatkoznia egy cég
marketingfolyamatába.

Megszervezik a második román-magyar vitafórumot
2015. február 23. – maszol.ro
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Hogyan látják egymást a magyarok és a románok, a „másik” megjelenítése a médiában
témákban kerül sorra Sepsiszentgyörgyön a Vox Populi nevű román-magyar vitafórum
második kiadása. A Mădălin Guruianu és Cziprián Kovács Lóránd által kezdeményezett
vitafórumot minden hónap utolsó hetén megtartják a Babes-Bolyai Tudományegyetem
sepsiszentgyörgyi tagozatának székhelyén. Ezúttal egy magyar és egy román újságíró,
Ambrus Attila és Marius Cosmeanu lesznek a Vox populi előadói. Ambrus Attila a Brassói
Lapok főszerkesztője, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének volt elnöke, akinek
vitapartnere, Marius Cosmeanu Marosvásárhelyről érkezik, és a România Liberă lap
munkatársa.

Borboly-ügy: vékonyabb aszfaltréteg, törvénytelen kifizetés
2015. február 23. – szekelyhon.ro, Krónika
Tényfeltáró írást közölt hétfőn reggel az Átlátszó Erdély, Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnökének egyik útfelújítási ügyéről az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
vádirata alapján. Az ügyészség két megyei út, a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető
131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es számú megyei út felújítása kapcsán
vizsgálódott, azzal vádolva Borbolyt és további személyeket, hogy több millió lejjel
károsították meg az államot. Az írásból kiderül, hogy a Hargita megyei önkormányzat
elnöke személyesen adott utasítást arra, hogy a 131-es, Felsőboldogfalvát és Erdővidéket
összekötő megyei út felújításkor 16 helyett 5 centiméter vastagságban aszfaltozzanak. „A
számos törvénytelenséget utólag próbálták lepapírozni, állítja vádiratában az Országos
Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA)” – számol be az Átlátszó Erdély.

Magyar egyházak: közös felelősség a hittanoktatás
2015. február 23. – Krónika
Kérvényezzék gyerekeik iskolai vallásórán való részvételét – szólítják fel a szülőket a
történelmi magyar egyházak vezetői. A római katolikus, református és unitárius egyház
vezetői emlékeztetnek, hogy a hittan már az idei tanévben választható tantárggyá válik a
romániai tanintézetekben: azoknak a szülőknek, akik azt szeretnék, hogy gyerekük vallásos
nevelésben részesüljön, március 6-áig kell kérvényezniük ezt.

Folytatják harcukat Asztalosék
2015. február 24. – Krónika
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a legfelsőbb bíróság indoklásának
figyelembevételével ismét felszólítja a 20 százaléknál nagyobb arányú magyar lakossággal
rendelkező megyék prefektúráit, hogy szüntessék meg a magyar kisebbség tagjait érintő
hátrányos megkülönböztetést, és magyar nyelven is tüntessék fel a közérdekű
információkat a honlapjukon – közölte Asztalos Csaba CNCDelnök. A Krónikának
elmondta, úgy tűnik, az igazságszolgáltatás korlátozóan értelmezi az anyanyelvhasználatra
vonatkozó törvényeket.
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Szent László-szobrot kér a főtérre a római katolikus egyház is

Felvidék

2015. február 24. – Krónika
Szent László-szobrot kér a korábban a lovagkirály nevét viselő nagyváradi térre a helyi
római katolikus püspökség, amelynek illetékesei be is nyújtották kérésüket a városházára.
Mint mondják, alternatív és egyben realista megoldásnak tartják, hogy a barokk Szent
László-szobor – amely most a bazilika oldalsó bejáratánál áll – a róla elnevezett templom
közelében helyet kapjon. Az önkormányzatnak 30 napja van, hogy válaszoljon.

Felmérés: a Smer 37 százalékon, az SNS bejutna, az MKP 5 százalék alatt
2015. február 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Polis Slovakia által végzett felmérés szerint a választásokat a jelenleg is kormányzó Smer
nyerné, a Radoslav Procházka vezette Háló a második, a Híd pedig a harmadik legerősebb
párt 10, illetve 8,6 százalékkal. Őket követi a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH), a
Szlovák Nemzeti Párt (SNS), valamint az Egyszerű Emberek. A Magyar Közösség Pártja
4,6 százalékot szerezne.

Megkezdődtek a Komáromi Pedagógiai Napok – idén már huszadik
alkalommal
2015. február 23. – Felvidék Ma
Huszadik alkalommal rendezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
(SZMPSZ) Komáromi Területi Választmánya a Komáromi Pedagógiai Napokat, melyet az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés övez: a rendezvénysorozat ünnepi
megnyitóján száznál is több felvidéki magyar óvópedagógus, nevelő, tanító, alap- és
középiskolai tanár vett részt, az egyes képzéseken résztvevők száma azonban az ezret is
meghaladja.

Újra kétnyelvűsített a Via Nova Szepsiben
2015. február 23. – Felvidék Ma
Korábban nagy sikert aratott az ifjúsági mozgalom kétnyelvűsítési kezdeményezése. Ennek
keretén belül a fiatalok sablonszerűen készítettek kétnyelvű nyitvatartási és egyéb
információs táblákat. Mintegy 55 üzlethelyiséget ajándékoztam meg ezekkel, amit
javarészt el is fogadtak az üzemeltetők. Ezt a kezdeményezést idén is folytatták, ám
tekintettel, hogy minden üzletnek más a megjelenési formája, ezért mindenkinek a
kedvére téve ezúttal pontosan olyan táblákat készítettek, mint amilyet eddig is használtak
az adott üzletben. A különbség csupán annyi, hogy a szlovák mellett már magyarul is
szerepeltek az információk.
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2015. február 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdaság RTV
2015-ben publikálják a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság kutatásának
eredményeit – jelentette be Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A kiadványok
tartalmazzák majd mind a levéltári adatokat, mind pedig az emlékezetgyűjtés
dokumentumait. Két kötet készült el Papp Árpád etnográfus-muzeológus szerkesztésében,
amely az ún. oral history eszközeivel ennek az időszaknak minden szomorú, fájdalmas
eseményéről a még fellelhető tanúk beszámolói alapján ad teljesebb képet. A másik
kiadvány a bukovinai székelyek 1943-as Bácskába telepítésének és 1944-es elűzésének
történetét dolgozza fel. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben a tömegsírok és
műemlékek listájával külön adatbázis készül, amely egyebek mellett a GPS koordinátákat
is tartalmazza majd.

Vajdaság

Nyilvánosságra hozzák az 1941-1948-as kutatás és emlékezetgyűjtés
eredményeit

Inog a tartományi kormánykoalíció?

Vándoregyetem Kárpátalján
2015. február 23. – Kárpátalja Ma
2015. február 23-án megkezdődött a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett, a
Soós Kálmán ösztöndíjprogram keretein belül, harmadik alkalommal megvalósuló
Kárpátaljai Vándoregyetem. A vándoregyetemen kárpátaljai magyar tannyelvű
felsőoktatási intézményekben oktató, doktori fokozattal rendelkező tanárok vehetnek
részt. A rendezvény célja, hogy a különböző intézmények munkatársai megismerkedjenek
egymás tudományos tevékenységével, kapcsolatokat teremtsenek és a későbbiekben közös
programokat szervezzenek.

Kárpátalja

2015. február 23. – Vajdaság Ma
A Demokrata Párt (DS), a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) és a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) tartományi kormánykoalíciójának fennmaradását kérdőjelezi meg az,
hogy a VMSZ elveszítette a Vajdaság Erdői (Vojvodinašume) közvállalat igazgatói helyét. A
tartományi hatalom koalíciós partnerei közötti viszonyt az utóbbi hónapokban a VMSZ és
az LSV elnökeinek éles szóváltása jellemezte. A Dnevnik napilapnak a Čanakhoz közeli
forrása szerint azonban az LSV első embere tárgyalóasztalhoz invitálja majd a Demokrata
Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeit, hogy „megnyissák és megoldják a vitás
kérdéseket Vajdaság és polgárai érdekében”.

Segélyt kapott 48 beregszászi katona családja
2015. február 23. – mukachevo.net, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
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Őrvidék

Február 21-én adták át a Magyar Református Szeretetszolgálat által adományozott,
élelmiszereket és ruhaneműt tartalmazó csomagokat a beregszászi városházán. A
segélyben 48 olyan beregszászi katona családtagjai részesültek, akik Ukrajna keleti
régióiban teljesítenek, vagy teljesítettek szolgálatot – tette közzé a mukachevo.net
hírportál. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának vezetője
elmondta, hogy a rászoruló családok öt hónapon át rendszeresen kapnak majd ilyen
jellegű támogatást.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
2015. február 23. - Volksgruppen
Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke a hétvégén meglátogatta az ausztriai
magyar katolikus egyházközségeket. Az ausztriai találkozón és a szentmisék alkalmával az
alapítvány munkájáról valamint a gyermekek sorsáról beszélt. A bécsi és burgenlandi
magyarok ez alkalommal is gyűjtöttek az alapítvány gyermekei számára.

Diaszpóra

Magas rangú szakmai elismerés a kanadai kormánytól magyar alapítású
vállalkozásoknak
2015. február 23. – Kormany.hu
A Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége 2015. február 20-án, Torontóban megrendezett
nagyszabású üzleti vacsorán ünnepelte a Corvina Business Directory kiadásának 11.
évfordulóját. Az üzleti vacsorához kapcsolódóan, a magyar borok kanadai promócióját
végző Vinum Tokaj Canada képviselői tartottak borbemutatót. A rendezvényt
megtisztelték jelenlétükkel Eve Adams és Corneliu Chisu kanadai szövetségi parlamenti
képviselők, dr. Ódor Bálint ottawai magyar nagykövet, dr. Szabó Stefánia torontói
főkonzul, valamint dr. Stelbaczky Tibor torontói gazdasági és kereskedelmi tanácsos.
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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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