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2015. február 24. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma,
szekelyhon.ro, Nyugati Jelen
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) idén elállt a március tizedikére Marosvásárhelyre
korábban meghirdetett Székely Szabadság Napjának megszervezésétől, mert nem akar a
hatóságok partnere lenni a jogfosztás leplezésében – jelentette be Izsák Balázs, az SZNT
elnöke. Felidézte: Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere betiltotta a március 10-re
tervezett felvonulást a Székely Vértanúk emlékműve és a város főtere között, és nem
engedélyezte a prefektusi hivatal elé tervezett tiltakozó megmozdulást. Bár az SZNT a
bíróságtól kért jogorvoslatot, a tiltás még érvényben van, olyan jegyzőkönyvet pedig az
SZNT nem ír alá a polgármesteri hivatalnál, amely csak az emlékműnél tartandó
megemlékezést engedélyezi, de a felvonulást nem – mutatott rá Izsák Balázs.

Vezető hírek

Nem kel fel a Székely Szabadság Napja

Németh Zsolt az MKP-ban
2015. február 24. – Felvidék Ma
Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke hivatalos szlovákiai
látogatása során felkereste a Magyar Közösség Pártjának székházát, ahol tárgyalást
folytatott a párt vezetőivel. Az MKP részéről Bárdos Gyula elnökségi tag és Őry Péter
önkormányzati alelnök tárgyalt Németh Zsolttal. Németh Zsolt gratulált az MKP sikeres
szerepléséhez az önkormányzati választásokon, és érdeklődéssel fogadta az MKP által a
közelmúltban vitára bocsátott „A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és
gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi
feltételei” című dokumentumot.

Dr. Brenzovics László Brüsszelben
2015. február 24. – Kárpátalja
2015. február 24-én Bocskor Andrea az Európai Néppárt és Fidesz–KDNP képviselőjének
meghívására Brüsszelbe látogatott Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség elnöke, az Ukrán Legfelsőbb Tanács Képviselője és Csubirko Volodimir, a
Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. Brüsszeli tartózkodásuk alatt megbeszélést folytattak
Ukrajna európai uniós nagykövetével, akivel megvitatták az aktuális ukrajnai és
kárpátaljai politikai eseményeket, továbbá a régió jövőbeni fellendülésének, az Európai
Unión belüli megismertetésének lehetőségeit. Találkoztak a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselőivel, a Régiók
Bizottságának elnökével, valamint részt vettek az EU–Ukrajna Parlamenti
Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség ülésén
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2015. február 24. – transindex.ro, Háromszék, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
A Kovászna megyei fogyasztóvédelem visszakozott a székely ízek termékfelirat miatt
kiszabott bírság ügyében, az intézmény vezetői elismerték, hogy elsősorban a lejárt
szavatosságú termékek miatt kell büntetniük - írta kedden a Háromszék. A lap szerint
sokan felháborodtak azt követően, hogy Mircea Diacon, a megyei fogyasztóvédelmi hivatal
vezetője kifogásolta a "székely ízek" feliratú termékeket. Diacon most úgy nyilatkozott,
hogy nem a felirat, hanem a lejárt szavatosság miatt bírságoltak, de továbbra is úgy véli:
nem tudható, milyen a "székely íz", hiszen az ételek édesek, savanyúak vagy keserűek
lehetnek.

Erdély

Visszakozott „székely íz”-ügyben a Kovászna megyei fogyasztóvédelem

Honosítási karaván Kozmáson, Lázárfalván, Szentimrén és Karcfalván
2015. február 24. – Erdély Ma
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének honosítási karavánja a héten az alábbi program
szerint látogat el a csíki településekre. Február 25-én, szerdán reggel 9 és délután 14 óra
között Csíkkozmáson a Közösségi házban, Lázárfalván a Levente-otthonban, illetve
Csíkszentimrén a pálszegi iskolában, február 26-án, csütörtökön ugyanebben az
időpontban Csíkkarcfalván a helyi közbirtokosság székházában segítenek a magyar
állampolgárság megszerzéséhez szükséges iratcsomó összeállításában.

Jogi bizottság: megindulhat a Borbély elleni bűnvádi eljárás
2015. február 24. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI
Kedden elfogadott jelentésében a jogi szakbizottság azt javasolja a képviselőháznak, hogy
járuljon hozzá a Borbély László elleni bűnvádi eljárás elkezdéséhez. Az Agerpres szerint
16-an támogatták, 5-en ellenezték a javaslatot, 3-an tartózkodtak. A korrupcióellenes
ügyészség (DNA) február elején kérte a képviselőház hozzájárulását a volt
környezetvédelmi miniszter elleni bűnvádi eljárás lefolytatásához A politikust
többrendbeli befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják. A DNA 2012 áprilisában már
megpróbált bűnvádi eljárást indítani Borbély László ellen, de ahhoz nem járult hozzá a
bukaresti képviselőház, amelynek az RMDSZ politikusa jelenleg is tagja. A DNA januárban
közölte, hogy újrakezdi a vizsgálatot az RMDSZ politikai alelnöki tisztségét is betöltő
képviselő ellen. Az MTI megkeresésére Borbély László akkor azt mondta: ügyét tavaly
vádemelés nélkül lezárták, és fogalma sincs róla, mi állhat a vizsgálat újrakezdésének
hátterében.

Borbély szerint egy hazug nyilatkozat alapján indítottak ellene eljárást
2015. február 24. – transindex.ro, Duna Tv, maszol.ro
Borbély László visszaélésnek tartja annak a dossziénak a megnyitását, amelyben
háromrendbeli befolyással való üzérkedéssel vádolják. Ma a képviselőház jogi bizottsága
pozitívan véleményezte a büntetőeljárás elindítását. A jogi bizottság döntését követően
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A kisebbségi nyelvek védelméről tanácskoztak az EP-ben
2015. február 24. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
Az európai kisebbségi nyelvek jövőjéről értekeztek az Európai Parlament brüsszeli
székhelyén. A Nyelv, identitás, hatalom címmel február 24-én, kedden megszervezett
konferencia házigazdái Sógor Csaba erdélyi, Jill Evans walesi és Herbert Dorfmann déltiroli képviselők voltak. Az anyanyelv hivatalos napja alkalmából szervezett esemény a
szakmai, civil és politikai szféra részvételével zajlott. Sógor Csaba RMDSZ-es európai
parlamenti képviselő a rendezvény keretében elmondta, az erdélyi magyar közösség
számára is nagyon fontos az, hogy a kisebbségi és regionális nyelvek védelméért az
Európai Néppárt parlamenti frakciója is egyre hangsúlyosabban fellép.

Erdély

Borbély a Duna Televíziónak nyilatkozva elmondta, visszaélésnek tartja az ellene elindított
eljárást, ami egy jogállamban megengedhetetlen.

Kevesebb magyar előkészítő osztály indul Maros megyében
2015. február 24. – Krónika
Több Maros megyei településen is csökkenteni kell a következő tanévtől a magyar
tannyelvű osztályok számát, mivel egyre kevesebb gyermeket íratnak be az érintett
iskolákba. A szászrégeni tanintézetekben például tavaly összesen három új magyar osztály
indult, de idén már csak kettőt hagytak jóvá. Dicsőszentmártonban és Marosludason is
aggasztó a helyzet, hiszen a tavalyi kettőhöz képest az ősszel kezdődő új tanévben már csak
egy-egy előkészítő csoport indul, viszont jó hír, hogy Szovátán és Nyárádszeredában még
nincsenek ilyen gondok.

Mentik a műemlékeket – Egyedülálló stratégia Hargita megyében
2015. február 24. – Krónika, szekelyhon.ro
Egyedülálló műemlékvédelmi stratégiát dolgozott ki a Hargita megyei önkormányzat: a
2023-ig megvalósítandó, a műemlékek megőrzését, fenntartását és helyreállítását célzó
projekteket tartalmazó dokumentumot kedden mutatták be Csíkszeredában. Borboly
Csaba megyei tanácselnök elmondta: a stratégia kidolgozását egyéves előkészítő munka
előzte meg, a munkaterv megvalósítása pedig azért is volt különösen fontos, mert az
európai uniós pályázatoknál előnyt jelent az egységes stratégia. Az elképzelésekre a
szakminisztérium is rábólintott, a megyei önkormányzat pedig legutóbbi ülésén fogadta el.

Együttműködik a Sapientia Szász Jenő intézményével
2015. február 24. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, Krónika, szekelyhon.ro
„A szorgos munkás hétköznapokat, a fiatal erdélyi értelmiségiek nemzeti ismereteinek
gazdagítását és nemzeti felelősségtudatának erősítését”, közös kutatásokat, összehangolt
projekteket szolgál az az együttműködési megállapodás, amit kedden írt alá
Marosvásárhelyen Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora és
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Megfellebbezik az autonómiahatározatok elutasítását
2015. február 24. – Krónika, szekelyhon.ro
Megfellebbezi az autonómiapárti határozatokat érvénytelenítető törvényszéki döntést a
székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi önkormányzat. Hargita megyében eddig 27
önkormányzati testület fogadta el a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kezdeményezett
autonómiapárti határozatot, Jean-Adrian Andrei, a székelyföldi megye prefektusa azonban
valamennyi döntést megtámadta a törvényszék közigazgatási részlegén, és a törvényszék
24 esetben fogadta el a prefektus óvását, három per folyamatban van.

Erdély

a Szász Jenő vezette intézet. Szász az eseményen rámutatott arra, hogy a határon túl élő
magyar közösségre nézve is jelentős törvények születtek az utóbbi négy évben a magyar
parlamentben.

Menni kell előre – Összefogás nélkül nem lesz eredmény
2015. február 24. – Erdély Ma
Némiképpen megosztotta a Magyar Polgári Párt (MPP) vezetőit Biró Zsolt nyilatkozata. Az
MPP országos elnöke „hiteltelennek” nevezte az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
összefogásra vonatkozó javaslatait, a szervezet bővített országos elnökségi ülését követően.
Kulcsár-Terza József egyetért a párt elnökével, és azt mondja, hogy „egy vicc volt”, amit
tisztújítás címén elkövetett a néppárt országos vezetése. Értesülései szerint „rengeteg
néppártos” érzi úgy, hogy „átverték”, amikor az EMNP csúcsvezetésébe ugyanazok az
emberek kerültek vissza, csak más beosztásba. Az MPP politikájának országos szinten
egységesnek kell lennie – jelentette ki a megyei elnök

A kulcsszó az együttérzés – Frontvárosi román–magyar „kerekasztalmegbeszélés”
2015. február 24. – Erdély Ma
Frontváros-e Sepsiszentgyörgy? Igaz-e a magyar vezetők azon állítása, hogy tovább folyik a
Ceauşescu-féle beolvasztási politika, és veszélyben a magyar megmaradás? Vagy inkább
egyes román szervezetek kijelentései fedik a valóságot, és Székelyföldön a magyar
többségű önkormányzatok felülírják a román törvényeket, illetve megpróbálják a
társadalom szélére szorítani a román etnikumú lakosokat?

Fontos módosulás körvonalazódik a választási törvényben
2015. február 24. – maszol.ro
Elfogadta kedden a választási törvényt módosító parlamenti bizottság az áttérést az egyéni
választókerületes rendszerről az úgynevezett pártlistás szavazásra – számoltak be a
hírtelevíziók. A testületet korábban azért hozták létre, hogy kidolgozza az új romániai
választási törvények alapelveit. A kedden elfogadott módosítás szerint a jövő évi
parlamenti választásokon már nem egyéni jelöltekre, hanem a pártok jelöltlistáira ütik a
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Tárgyalnának a Kauflanddal
2015. február 24. – Új Szó
Belső vállalati rendelkezésekre hivatkozik a Kaufland, a szóvivő elmondása szerint ezért
nem kerülhetnek ki két nyelven az információs táblák. A valós okról, hogy a cég részére a
kétnyelvűsítés az anyagi kiadásai miatt nem vállalható-e fel, vagy más okok állnak a
háttérben, nem szólt a nyilatkozatuk. Két éve Komáromban a Fontos vagy! mozgalom
megszólította a helyi Kaufland üzletet, hogy magyar nyelvű feliratokat is helyezzenek ki. A
vállalat akkor közölte, a kétnyelvűsítés drága lenne a vállalat számára.

Felvidék

pecsétet a szavazók, akárcsak 2004 előtt. Ez a mandátumok szavazatarányos megoszlását
teszi lehetővé.

Több elsős lesz szeptemberben Galántán
2015. február 24. – Új Szó
Lezajlott a beiratkozás Galánta alapiskoláiban, a Kodály Zoltán Alapiskolába ötven
gyereket írattak be. Oláh Hajnalka, az általános iskola igazgatója elmondta, a korábbi
években 32–36 kiselsőssel kezdték a tanévet. „Idén sok a nagycsoportos óvodás Galántán,
tudtuk, hogy több elsősünk lesz. A szlovák óvodákból is sok gyereket írattak be hozzánk” –
nyilatkozott Oláh Hajnalka.

Felmérés - A jobboldal egyesülését várják a választók

Konzuli fogadónap: Újabb kétszáz állampolgársági kérelem Zentán
2015. február 24. – Vajdaság Ma
Zentán továbbra sem csökken az érdeklődés a magyar állampolgárság könnyített úton
történő megszerzése iránt. Ma délelőtt, a tizenhatodik alkalommal megtartott kihelyezett
konzuli fogadónapon közel kétszázan adták át honosítási kérelmüket, összesen pedig már
mintegy 2250-en éltek ezzel a lehetőséggel, hangsúlyozta dr. Kovács Gábor, Magyarország
Szabadkai Főkonzulátusának konzulja. A konzul kiemelte, hogy azoknak, akik már
korábban megszerezték a magyar állampolgárságot, állampolgári kötelezettségként

Vajdaság

2015. február 24. – hirek.sk
Integrálódniuk kellene a jobboldali pártoknak a legközelebbi parlamenti választásokig –
vélekedik a lakosság 38,5 százaléka a Polis felmérése szerint. A kérdésre, „Mely jobboldali
pártoknak kellene integrálódniuk?”, a jobboldali pártok egyesülését támogatók 50,6%-a a
Kereszténydemokrata Mozgalmat (KDH) nevezte meg, a Hálót (Sieť) 40,2%, a Most-Hidat
37,3 százalék, az SDKÚ-t 27,6%, az Új Többséget (NOVA) 17,8 százalék említette meg. A
Magyar Közösség Pártját 1,7% jelölte meg.
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Az RTS kisebbségi műsorainak javulását ígérik
2015. február 24. – Vajdaság Ma
Az elkövetkező időszakban várhatóan javulni fog a Szerbiai Rádió és Televízió (RTS) által a
nemzeti kisebbségek nyelvén sugárzott műsorok minősége – jelentette ki ma Saša
Mirković, a szerbiai művelődési és tájékoztatási minisztérium államtitkára. Mikrović a
belgrádi emberi jogok házában megtartott, A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a
tájékoztatás terén elnevezésű kerekasztalon leszögezte: a minisztérium tárgyalásokat
folytat a szerbiai közmédium, az RTS vezetőségével a kérdés megoldása érdekében.

Vajdaság

jelenteniük kell az anyakönyvi változásokat, tehát a gyermekszületést, a házasságot, a
válást vagy a halálesetet az illetékes szervek felé, amit megtehetnek a Szabadkai
Főkonzulátuson is.

Hamarosan elérhető lesz elektronikus formában a magyar nyelvű kisérettségi
feladatgyűjtemény javított változata

Idézd fel, kutasd, őrizd
2015. február 24. – Kárpátalja
Február 20. és 22. között a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Felsőfokú Szakképzési Intézetében került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében a szórványban oktatók konferenciája. Az idei
szórványkonferencián
Rahó,
Huszt,
Kovászó,
Bustyaháza,
Aknaszlatina,
Terebesfejérpatak, Nagybocskó, Szolyva, Csomafalva, Királyháza, Csepe és Fancsika
magyar tannyelvű óvodáinak, kisiskoláinak, vasárnapi iskoláinak összesen 27 nevelője,
tanítója vett részt.

Kárpátalja

2015. február 24. – Magyar Szó, Pannon RTV
Több szülő és tanár használhatatlannak tartja a magyar nyelvű, kombinált, öt tantárgyat
felölelő kisérettségi feladatgyűjteményt, annyi szakmai, tárgyi és nyelvi hiba található
benne, ezért a Magyar Nemzeti Tanácshoz fordultak segítségért. Hajnal Jenő, az MNT
elnöke felvette a kapcsolatot az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet
főosztályvezetőjével és felajánlotta, hogy szakmai segítséget nyújt a lektorálásban és a
korrektúrában. A javított feladatgyűjteményt elektronikus formában két héten belül meg
lehet majd találni a kiadó és az MNT honlapján.

Téltemetés KMKSZ módra
2015. február 24. – Kárpátalja
A Kárpát-medencében a modern városi és vidéki élet hagyományőrző szigetei a táncházak,
bálok, ünnepi találkozók, mulatságok. E rendezvények megtartó jelleggel is bírnak a
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2015. február 24. - Volksgruppen
A népcsoportokról valamint a népcsoport nyelvekről tartottak konferenciát az Oktatási
Minisztériumban Bécsben. „A népcsoportnyelvek jövője?“ című konferencián jelen volt
Zsótér Írisz, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöknője a magyar népcsoporttól,
számos horvát népcsoporti képviselő és szlovénok.

A kisebbségi nyelvek védelméről tanácskoztak az EP-ben
2015. február 24. – sogorcsaba.ro
Az európai kisebbségi nyelvek jövőjéről értekeztek az Európai Parlament brüsszeli
székhelyén. A Nyelv, identitás, hatalom címmel február 24-én, kedden megszervezett
konferencia házigazdái Sógor Csaba erdélyi, Jill Evans walesi és Herbert Dorfmann déltiroli képviselők voltak. Az anyanyelv hivatalos napja alkalmából szervezett esemény a
szakmai, civil és politikai szféra részvételével zajlott. Az eseményen jelen volt Kántor
Zoltán, a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője, aki a külhoni magyarok
helyzetéről számolt be. Sebahattin Abdurrahman a görögországi törökök nyelvi jogairól,
Rudi Janssens a Belgiumban lévő jó példákról, Paul Videsott a dél-tiroli ladin közösség
helyzetéről, illetve Hannes Wilhelm-Kell a szláv nyelvet beszélő szorbok nyelvhasználati
lehetőségeiről tartott ismertetőt, Johan Häggman többnyelvűségi szakértő pedig
ajánlásokat fogalmazott meg a téma kapcsán.

Őrvidék Kárpátalja

Konferencia a népcsoportokkal az Oktatási Minisztériumban

Európai Parlament

magyar közösségek számára, s különösen igaz ez a kisebbségi létben élőknél. A Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezete e célból ismét
megszervezte 6. Farsangi Hagyományőrző Találkozóját. A rendezvényen megjelenteket
Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja köszöntötte.
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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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