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Eddig 710 ezer külhoni magyar adott be egyszerűsített honosítási kérelmet
2015. február 25. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, MNO, Orientpress, Vajdaság Ma,
Magyar Hírlap
Eddig összesen 710 ezer külhoni magyar adta be az egyszerűsített honosítás iránti
kérelmét, és mintegy 670 ezren tették le az állampolgársági esküt - közölte Potápi Árpád
János nemzetpolitikai államtitkár az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának
szerdai ülésén. A Bethlen Gábor Alapról szólva kiemelte: annak célja egységbe fogni a
nemzetpolitikai forrásokat, egységes támogatási rendszert működtetni az átláthatóság,
hatékonyság és az ellenőrzés szellemében. A pénzeszközeinek kezelését a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. végzi és a nemzetpolitikára fordítandó összeg 2015-ben eléri 17,62 milliárd
forintot.

Idén is 100 ezer lejt ad az ifjúsági főváros magyar vonatkozású programjaira
az RMDSZ
2015. február 25. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI
Az RMDSZ Főtitkársága az előző évhez hasonlóan idén 100 ezer lej értékben hirdet
pályázatot az ifjúsági főváros magyar vonatkozású programjainak támogatására. A 2013.
márciusi brüsszeli kihelyezett ülésen meghozott döntés értelmében az RMDSZ olyan
pályázati alap létrehozásával járul hozzá az ifjúsági szervezetek Kolozsvár Európa Ifjúsági
Fővárosa 2015 programban való részvételéhez, amelyek magyar vonatkozású
tevékenységeket helyeznek előtérbe – nyilatkozta Kovács Péter főtitkár.

Szerbia jó úton jár az EU-s csatlakozáshoz

Erdély

2015. február 25. – MTI, hirado.hu, Orientpress, Szeged Ma, Pannon RTV
Az Európai Parlament Külügyi Bizottsága ma megszavazta David McAllister, német
néppárti képviselő Szerbiáról szóló országjelentését. Deli Andor vajdasági EP-képviselő
örömét fejezte ki, hogy a Fidesz EP-delegáció módosító indítványai révén számos
kisebbségjogi kérdése is bekerült a tervezetbe – áll Deli Andor sajtóközleményében. A
fideszes EP-képviselő szerint az idei Szerbiára vonatkozó parlamenti határozat kifejezetten
kiegyensúlyozott lett. Látható ez abban, hogy a dokumentum elismeri és méltatja a szerb
kormány igyekezetét, ami további ösztönzést adhat Belgrádnak, hogy kitartson az uniós
integráció felé vezető úton.

Visszatérhet a listás választási rendszer
2015. február 25. – Krónika
Könnyen megtörténhet, hogy a jövő évi parlamenti választáson ismét csupán pártlistákra
szavazunk, ahogy az 2004-ig is történt. A választási törvény reformjával megbízott
parlamenti bizottság ugyanis kedden délután egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, amely
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kiiktatja a jelenlegi hibrid rendszert. Valeriu Zgonea, a képviselőház és a testület elnöke
közölte: a Szociáldemokrata Párt – vagyis a legnagyobb kormánypárt – támogatja a
visszatérést a listás szavazáshoz. Hasonlóképpen nyilatkozott a testület ellenzéki, nemzeti
liberális párti (PNL) alelnöke, Mihai Voicu is, aki elmondta: elfogadták, hogy az ország
visszatérjen a 2004-ben még érvényes rendszerhez, a szükséges technikai korrekciókkal.
Hozzátette: a PNL támogatja, hogy megmaradjon a külhoni románok választókerülete,
amelyben négy képviselőt és két szenátort választanak.

Johannist senki se meri támadni, de a PNL-lufi kipukkanhat
2015. február 25. – transindex.ro
Kaus Johannis népszerűsége, úgy tűnik, átragadt az új PNL-re is, miközben lassan
körvonalazódik egy új hatalom-ellenzék erőviszony a parlament két házában. Hatalomra
kerülhet 2016 előtt a PNL? Illyés Gergő politológussal beszélgetett a Transindex a
romániai belpolitikai helyzetről.

Hasznosítási tervet akar a marosvásárhelyi várnak az RMDSZ
2015. február 25. – transindex.ro, szekelyhon.ro
A marosvásárhelyi vár hasznosítási tervének kidolgozását sürgeti az RMDSZ a műemlék
felújításának következő lépéseként - tudósít az Erdély FM. Soós Zoltán városi tanácsos, a
Maros Megyei Múzeum igazgatója szerdán azt mondta, az RMDSZ álláspontja szerint
szükség volna egy várostörténeti kiállításra, amely bemutatná a város kialakulását,
fejlődését, és amelyet egy céhtörténeti kiállítás egészítene ki.

Közvitát szervez a multikultiról a Musai-Muszáj
2015. február 25. – transindex.ro, maszol.ro
A Musai-Muszáj civil kezdeményező csoport közvitát hirdet a kolozsvári helységnévtáblák
ügyében, február 26-án, csütörtökön, 19 órától az Ecsetgyár I. emeleti Stúdió termében. A
vita során Kolozsvár valós és megélt multi- és interkulturalizmusáról beszélgetnek
meghívott szakemberek, újságírók, szakpolitikus, kommunikációs szakemberek, jogászok,
illetve civilek.

Márton Árpád: Romániának lépéseket kell tennie a nyelvi jogok betartását
illetően
2015. február 25. – transindex.ro
Politikai nyilatkozatban hívta fel a Parlament alsóházának figyelmét Márton Árpád, az
RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője az anyanyelv nemzetközi napjának
fontosságára és ennek történetiségére február 24-én. „Romániában elméletben léteznek
törvényes előírások a nemzeti kisebbségek anyanyelv-használatára vonatkozóan. Sajnos
ezeket a kisebbségeket megillető jogokat a gyakorlatban nem alkalmazzák. A hatóságok
sok helyen nem tartják be azokat a törvényes előírásokat, amelyek az állam jogrendjében
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szerepelnek: például a kétnyelvű feliratok vagy az anyanyelven történő szakoktatás
esetében vagy nincsenek tekintettel arra, hogy törvény írja elő az ingyenes anyanyelvhasználatot az igazságszolgáltatásban. Mi több szankciókkal illetik azokat, akik ezeket a
törvényes előírásokat gyakorlatba ültetnék. Romániának lépéseket kell tennie a nyelvi
jogok betartatására” – hangzott el a politikai nyilatkozatban.

Beszólt Kovács Péter az egymással háborúzó Peti Andrásnak és Vass
Leventének
2015. február 25. – transindex.ro, Krónika
Beszólt Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a marosvásárhelyi RMDSZ elnökének és a
magát belső ellenzéknek tartó, Vass Levente vezette csoportnak, akik az utóbbi időben
sajtón keresztüli üzenetekkel támadták egymást. A főtitkár szerint félő, hogy a szervezeten
belüli feszültségek miatt a jövő évi választáson ismét nem lesz befutó egy magyar
polgármestert.

Nyelv, identitás és hatalom: a kisebbségi nyelvek jövője Európában –
részletes beszámoló
2015. február 25. – Erdély Ma
Az európai kisebbségi nyelvek témakörét érintő konferenciát szervezett Sógor Csaba
európai parlamenti képviselő „Nyelv, identitás és hatalom: a kisebbségi nyelvek jövője
Európában címmel február 24-én az Európai Parlamentben. A brüsszeli rendezvény
társszervezői Herbert Dorfmann (EPP) és Jill Evans (EFA/Zöldek) EP-képviselők,
valamint a Képviselet Nélküli Nemzetek és Népek Szervezete (UNPO), az Európai Szabad
Szövetség (EFA) és a Maurits Coppieters Központ (CMC) voltak.

A „másság” megjelenítése a médiában
2015. február 25. – szekelyhon.ro, Krónika
A román és magyar médiában kialakult ellenségképet elemezte a Vox populi vitafórumán
Ambrus Attila és Marius Cosmeanu újságíró kedden Sepsiszentgyörgyön. „Az elmúlt
napok, hetek magyarellenes cselekedeteinek egyik oka a román nyelvű sajtó
radikalizálódása és nacionalizmusa. Eltűntek a standokról a komoly lapok (…) és pszeudoújságírók, politikai agitátorok, sőt fedett ügynökök blogolnak bele a többség-kisebbség
viszonyába” – mondta a Brassói Lapok főszerkesztője.

Újabb „fejmosás” a Miértnek
2015. február 25. – Krónika
Bírálta a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) vezetőségének tevékenységét és tisztújítást
javasolt az ernyőszervezetben a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács (GYTIT). A gyergyói
immár a negyedik tagszervezet, amely kritikát fogalmaz meg az RMDSZ-hez közelálló
ifjúsági ernyőszervezet vezetőségének tevékenységéről, korábban az Udvarhelyszéki
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Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET), a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) és a Csík
Területi Ifjúsági Tanács (CSTIT) adott hangot nemtetszésének.

Ellenzik az ortodoxoknak szánt kormányadományt
2015. február 25. – Krónika, MNO
Nem szavazták meg tegnap az RMDSZ képviselői azt a jogszabályt, amely törvényerőre
emelné a kormány azon döntését, hogy a kovásznai Fenyő Szállót a Kovászna és Hargita
megyei ortodox püspökség igazgatásába helyezzék. Cseke Attila képviselő
diszkriminatívnak minősítette a döntést, hangsúlyozva, hogy az RMDSZ határozottan
elutasítja azt. „Úgy véljük, diszkriminatív a kormány törekvése, mert nem érvényesül az
arányosság elve” – jelentette ki, emlékeztetve, hogy a magyar történelmi egyházak máig
nem kapták vissza elkobzott javaikat.

VV RMDSZ
2015. február 26. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a jogsértő vásárhelyi
tiltások világgá kürtölése helyett legutóbb jobbnak látta, hogy a börtönben ülő
nemzettársainkat féltse, akik például nem nézhetnek magyar nyelvű tévéadást. Mindezt
nem sokkal azután nehezményezik, hogy az RMDSZ január végén rácsok mögé vonult
exminisztere, Nagy Zsolt a VVZS (Veled vagyunk, Zsolt!) nevű Facebook-oldal többezres
rajongótáborának írt levelében arról mesélt, hogy a tévéjén kb. 10 csatorna fogható, de az
Erdély Tv nincs közöttük. A vásárhelyi ügy elhallgatása talán annak tudható be, hogy VV
RMDSZ sajátos valóságshow-jából már kiestek az erdélyi magyarság párton kívüli
szereplői – biztos azért nem értjük, mert már nem ugyanabban a Való Világban élünk”.

Felvidék

A malenkij robot 70. évfordulójára emlékeztek Szepsiben
2015. február 25. – Felvidék Ma
1945. február 21. és 22-én a többszörösen kihirdetett és fenyegetésekkel teli felhívás
hatására gyalog indultak el a bódva-völgyi magyar férfiak Kassára, a szovjet katonai
szervek által irányított „háromnapos munkára”, ahogy a kísérő katonák mondták a
„malenkij robotra”. Vasárnap a hetvenéves évforduló alkalmából tartottak megemlékezést
a deportálások által többszörösen érintett Szepsiben.

Petíció aláírásával támogathatjuk Ilonka nénit a kettős állampolgárságáért
folytatott küzdelmében
2015. február 25. – Felvidék Ma
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége egy petícióíró portálon kezdeményezte
Tamás Ilonka néni kettős állampolgárságáért folytatott küzdelmének a támogatását. Az
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aláírásgyűjtés kezdeményezői ezzel fejezik ki támogatásunkat Ilonka néni és minden
hasonló helyzetű, állampolgárságától megfosztott felvidéki lakos felé. Ezúton szólítják meg
Magyarország lakosságát, a határon túl élő magyar nemzetiségű társaikat, a Délvidéken,
Erdélyben, Kárpátalján és a Felvidéken, hogy aláírásuk által fejezzék, ki támogatásukat.

Vajdaság

Pajtić azt szeretné, hogy a VMSZ maradjon a hatalmi többség része
2015. február 25. – Vajdasági RTV
A vajdasági kormány múlt heti ülésén a demokrata párti titkárok nem szavaztak Takács
Mártának, az Erdőgazdálkodási Közvállalat igazgatójának a leváltására - közölte a
Vajdasági Televízió műsorában Bojan Pajtić kormányfő, a demokraták vezetője.
Hozzátette, hogy nem volt jelen két demokrata párti és a VMSZ-es titkár. Pajtić azt
szeretné, ha a Vajdasági Magyar Szövetség a hatalmi koalíció tagja maradna, és
sajnálkozását fejezte ki a VMSZ és a Liga összetűzése miatt. Megjegyezte azonban, hogy a
magyar párt távozása esetén is megmaradna a többség, hiszen 64 képviselője lenne.

Lesz-e csúcstalálkozó pénteken?
2015. február 25. – Vajdaság RTV
Továbbra sem tudni biztosan, hogy megtartják-e pénteken a Vajdasági Szociáldemokrata
Liga kezdeményezésére összehívott hármas csúcstalálkozót, amelyen a DP, a VSZL és a
VMSZ vezetője a tartományi koalíció jövőjéről tárgyalna. Pásztor István hétfőn
feltételekhez kötötte részvételét. A VMSZ elnöke jelenleg hivatalos úton tartózkodik.
Kedden arra utalt, hogy pénteken, szintén külföldi tartózkodása miatt, nem tud részt venni
a találkozón.

Korrupciós vádak: Állásfoglalásra szólítja fel Kishegyes község vezetőit a
VMDP
2015. február 26. – Vajdaság Ma
a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete mellett működő oknyomozó és elemző
központ Kishegyes község több vezetőjét is érintő, súlyos korrupciós vádak gyanúját
megfogalmazó elemzése kapcsán való állásfoglalásra szólította fel Hallgató Imrét,
Kishegyes község képviselő-testületének elnökét és Marko Rovčanin községi elnököt a
Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya-kishegyesi körzeti szervezete. Követelik, hogy
a „közélet tisztasága, a törvényes rend megőrzése, nemkülönben a tájékoztatásra
vonatkozó alkotmányos jog korlátozás nélküli megvalósítása céljából" a két községi vezető
haladéktalanul foglaljon állást.
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Kárpátalja

Beregszászi áldozat a debalcevei harcokban
2015. február 25. – Kárpátalja Ma
Tóth Sándor halálhíréről már korábban értesültek a katona hozzátartozói, de a gyászhírt
csak február 25-én erősítette meg hivatalosan a beregszászi hadkiegészítő parancsnokság.
A beregszászi törzsőrmester 1970. november 23-án született. 2014. augusztus 2-án hívták
be katonai szolgálatra. A katona a debalcevei harcokban vesztette életét. A tragikus
eseményekre való tekintettel február 25-től háromnapos gyászt rendelt el Babják Zoltán, a
város polgármestere.

Horvátország

Táblát avattak Andrássy Gyula halálának 125. évfordulója alkalmából
2015. február 25. – Huncro.hr
Ötnyelvű információs táblát avattak gróf Andrássy Gyula halálának 125. évfordulója
alkalmából múlt szerdán Abbáziában (Opatija), a Volosko és Lovran közötti sétány elején.
A rijekai magyar szervezetek és a nagykövetség közösen rendezett koszorúzási ünnepséget
Andrássy Gyula egykori miniszterelnök és külügyminiszter korábban felállított
emléktáblájánál az Abbáziához közeli Volosko településen, ahol utolsó éveit töltötte.
Opatija városa Andrássy gróf tiszteletére egy új ötnyelvű információs tábla felállítását
kezdeményezte, amelyet az ünnepség keretében fel is avattak az abbáziai Lungomare
sétányon.

Gazdag programkínálat – egyeztettek a HMDK-s egyesületek vezetői

Muravidék

2015. február 25. – Huncro.hr
A múlt pénteken programegyeztető tanácskozást tartottak a HMDK eszéki
rendezvénytermében. Az ülésen a HMDK alapszervezeteinek és tagszervezeteinek vezetői,
képviselői vettek részt. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 22
évvel ezelőtt alakult meg hivatalosan egy demokratikus, pluralista, pártok feletti
szervezetként, mint Horvátország magyar nemzetiségű állampolgárainak, társadalmi
szervezeteinek, egyházi közösségeinek önkéntes, nemzetiségi alapú társulása.

Közös pontok
2015. február 25. - Népújság
A múlt héten a Szlovén Országgyűlésben az olasz és a magyar nemzeti közösségek
parlamenti frakciójának helyiségeiben találkozott munkamegbeszélésen Kissné Köles
Erika, a magyarországi szlovén kisebbség parlamenti szószólója és Göncz László, a
szlovéniai magyar kisebbség parlamenti képviselője.
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Csehország Őrvidék Muravidék

A párhuzamos szlovén–magyar nyelvoktatás sok mindent megoldana
2015. február 25. - Népújság
Amióta osztott a kétnyelvű oktatás (magyar, illetve szlovén anyanyelvi szint), örökös
dilemmának számít az elsős gyermekek anyanyelvi képzésének ügye: magyar 1 vagy
magyar 2? Összesítettük az idei beiratkozásai adatokat a muravidéki kétnyelvű általános
iskolákban.

Pedagógus továbbképzés Felsőpulyán
2015. február 25. - Volksgruppen
Magyar nyelven oktató pedagógusoknak és óvónőknek szervezett kizárólag magyar nyelvű
továbbképzést a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola kedden a Felsőpulyai Általános
Iskolában. Az aktuális továbbképzés középpontjában a mozgással egybekötött
nyelvtanulás, gyakorlás állt.

A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége ostravai szervezetének
magyar gasztronómiát bemutató februári rendezvénye
2015. február 25. – Nemzeti Regiszter
Február 14-én első alkalommal került megrendezésre az ostravai magyarok főzős
rendezvénye, melyen mind a helyi magyarok és csehek képviseltették magukat, kiegészülve
egy dél-koreai és egy marokkói résztvevővel. Az újonnan induló kéthetente megrendezésre
kerülő eseménysorozat fő célkitűzése, a magyar gasztronómia nagyszerű ételeinek
bemutatása, megismertetve a nagyközönséggel azok elkészítésének menetét nemzetközi
környezetben.

Diaszpóra

1914 - 2015 „Egész úton hazafelé” Trianon emigránsainak leszármazottjai
hazatértek!
2015. február 25. – Nemzeti Regiszter
Hosszú az út Chacoba, 13 000 km. Hosszú volt az út az áthatolhatatlan őserdőtől az első
városok felépüléséig, majd száz év… ehhez képest csak két év kellett, mire az első chacoi
magyar leszármazottak –részben önköltségen - megérkezhettek hazánkba tanulni. Lám a
„KCSP” működik! Két éve, amikor a Körösi Csoma Sándor program elindult, annyit
lehetett tudni Argentína legszegényebb provinciájában élő magyarokról, hogy „Trianon
után mentek ki Argentínába” és hogy „északra, 1200km-re Buenos Airestől élhetnek
valahol a pampán..” Most az első chacoi magyar leszármazottak, hivatalosan is visszatértek
tanulni, őseik kultúráját megismerni.
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Diaszpóra

Magyar fesztivált rendeztek Melbourne-ben
2015. február 25. – Nemzeti Regiszter
2015. február 20-22. között tartották a Melbourne-i Magyar Központban a kétévente
megrendezett magyar fesztivált, a Hungarofestet. A háromnapos rendezvényen – amit
Sikó Anna nagykövet asszony nyitott meg - részt vettek a nagykövetség dolgozói is. A
gazdag programválasztékban helyet kapott a canberrai, valamint a melbourne-i
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes műsora, a Magyar Kultúr Kör Néptáncegyüttes, a Fonó
Néptáncegyüttes, továbbá a Pozsonyi Kamara Kör előadása.
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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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