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2015. február 16. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati
Jelen, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
A magyar kormány felháborodással ítéli el az aradi vértanúk szobrának meggyalázását –
közölte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn. Szintén felháborodását fejezte ki az
aradi Szabadság-szobor meggyalázása miatt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár. Az államtitkár az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: megdöbbenéssel
értesültek arról, hogy Aradon fényes nappal ismeretlen tettesek meggyalázták a
Megbékélés parkjában lévő, a 13 aradi vértanúnak emléket állító Szabadság-szobrot.

Vezető hírek

A magyar kormány elítéli az aradi szoborgyalázást

A strasbourgi bíróságtól várnak jogorvoslatot a felvidéki jogfosztottak
2015. február 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet,
Népszabadság
A 103 éves rimaszombati Tamás Ilonka néni a strasbourgi bírósághoz fordult elvesztett
állampolgársága ügyében, jogorvoslat megvonása és a magánélet ellehetetlenítése címén.
Ilonka néni előrehaladott kora miatt soronkívüli eljárást kértek. A többi szlovák
állampolgárságát saját akarata ellenére elvesztő felvidéki jogfosztott, Dolník Erzsébet,
Kassai Gyula, Gubík László és Fehér István is hamarosan beadvánnyal fordul a strasbourgi
bírói testülethez. A strasbourgi beadvány legfőbb jogi érve, hogy azzal, hogy nem döntött a
szlovák Alkotmánybíróság, Szlovákia megszegte azt az Európai Emberi Jogi
Egyezményben foglalt szabályt, amely szerint minden jog elvonása esetén jogorvoslati
lehetőséget kell biztosítani az ügyfélnek, közölte Lomnici Zoltán, a beadvány előkészítője.

Román külügy: nem körözik Markó Attilát
2015. február 16. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro
Eddig nem adtak ki európai elfogató parancsot az állítólag Magyarországon tartózkodó
Markó Attila, az RMDSZ parlamenti képviselője ellen, akinek az őrizetbe vételéhez tavaly
decemberben hozzájárult a bukaresti képviselőház – mutatott rá hétfői közleményében a
román külügyminisztérium. Az MTI által idézett kommüniké szerint amúgy sem tartozik a
minisztérium hatáskörébe eljárni egy nemzetközi körözés alatt álló gyanúsított
letartóztatása és kiadatása ügyében: ez a rendőrségre és bíróságokra tartozik. Ilyen
körülmények között „nem adottak egy esetleges diplomáciai fellépés feltételei” – szögezte
le a bukaresti külügyminisztérium.
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2015. február 16. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen
Nyilatkozatban ítélte el az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöksége az adari
Szabadság-szobor meggyalázását. „Az Arad megyei magyar közösség mély
megdöbbenéssel értesült a 13 aradi vértanú emlékét őrző Szabadság-szobor
meggyalázásáról. A szobor talapzatára felírt magyarellenes üzenet és a hat tábornok
képmásának befestése szélsőséges támadás közösségünk ellen. A Szabadság-szobor elleni
agresszió egyúttal városunk legszebb műemléke ellen irányuló barbár bűncselekmény is" írják a nyilatkozatban. A rendőrség hivatalból indított eljárást ismeretlen tettes ellen, az
aradi RMDSZ hétfőn dönt, hogy tesz-e feljelentést.

Erdély

RMDSZ: az aradi szoborgyalázás mélyen sérti a Megbékélési Park
szellemiségét

Kelemen: az RMDSZ követeli az Aradon történtek azonnali kivizsgálását
2015. február 16. – transindex.ro, Krónika, MTI, maszol.ro
„Demokratikus országban nincs helye annak, hogy felelőtlen emberek köztéri szobrot, a
magyar közösség féltve őrzött emlékművét meggyalázzák. Nem engedhetjük, hogy ilyen
módon megalázzanak egy egész nemzetközösséget. A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség a leghatározottabban elítéli az ilyen és ehhez hasonló tetteket, követeli a
történtek azonnali kivizsgálását, és arra kéri a rendfenntartó erőket, hogy mielőbb
azonosítsák a tetteseket. Ez a történés is bizonyítja, hogy továbbra is éberen kell
őrködnünk kultúránk, történelmünk tárgyi hagyatékai fölött” – hangsúlyozta Kelemen
Hunor szövetségi elnök annak kapcsán, hogy a február 14-én, szombaton éjszaka
ismeretlen tettesek megrongálták az aradi Szabadság-szobrot, a romániai magyarok fontos
közösségi jelképét.

Az EMNP és az EMNT közös nyilatkozata a szoborgyalázásról
2015. február 16. – Aradi Hírek, Erdély Ma
Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Arad megyei szervezetei
az alábbi közös nyilatkozatot adták ki a Szabadság-szobor megrongálása ügyében. Az aradi
Szabadság szobor szombat délelőtti meggyalázását felháborító magyarellenes
provokációnak tartjuk. Eddig úgy gondolhattuk, hogy erdélyi összehasonlításban Aradon
toleráns interetnikai légkör alakult ki, melynek keretében a hatóságokkal és a román ajkú
többséggel viszonylag súrlódásmentesen tud együtt élni a kisebbségbe szorult magyarság –
írják. Véleményük szerint nemcsak a román hatalom a felelős, hanem az erdélyi magyar
értelmiség is, amely 25 évvel a kommunizmus bukása után sem volt képes kiállni a
nyilvánosság elé és kezdeményezni közös román-magyar történelem vitás pontjainak nyílt
megvitatását.
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2015. február 16. – Krónika, maszol.ro
Oroszország után Magyarországra tekint a második legnagyobb mértékű ellenszenvvel a
románok nagy része – derül ki az INSCOP közvélemény-kutató hétfőn nyilvánosságra
hozott felméréséből. Arra a kérdésre, hogy inkább pozitív vagy inkább negatív érzelmekkel
viseltetnek Magyarország iránt, a válaszadók több mint fele, 51 százalék válaszolta azt,
hogy inkább negatívan viszonyul az országhoz, míg csupán 38,1 százalék mondta azt, hogy
inkább pozitívan. 10,9 százalék nem adott választ. A legnépszerűtlenebb Oroszország a
válaszadók 66,2 százaléka számára ellenszenves, míg csak 25,4 százalék mondta azt, hogy
rokonszenves. A legpozitívabban Németországot értékelik: 87,3 százalék tartja
rokonszenvesnek, és csak 7,8 százalék ellenszenvesnek.

Erdély

Továbbra sem szereti Magyarországot a románok többsége

25. évfordulóját ünnepelte az RMDSZ Bihar megyei szervezete
2015. február 16. – transindex.ro, maszol.ro
„25 évvel ezelőtt vajon olyan társadalmat képzeltünk-e el magunknak, amelyben az aradi
Szabadság-szobrot meg lehet gyalázni, vagy inkább egy olyant, amelyben tiszteljük egymás
történelmét? Olyan oktatási rendszert képzeltünk-e el, amelyben előzetes egyeztetés nélkül
be lehet zárni intézményeket, és amelyben nem mindig alkalmazzák a törvényt, mint
például a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem esetében?” – fogalmazott
beszédében Kelemen Hunor az RMDSZ Bihar megyei szervezetének 25. évfordulóján
február 15-én, vasárnap, a nagyváradi Szigligeti Színházban. Az ünnepségen a szövetségi
elnök az RMDSZ legfontosabb feladataként – a megszerzett javak védelme mellett – a
magyarság érdekképviseletének újjáépítését jelölte meg. A fiatal nemzedékeknek és a
közéletből kiábrándultaknak is magukénak kell érezniük az RMDSZ-t – tette hozzá.

Megújulás vagy csupán helycsere? – Interjú Portik Vilmossal
2015. február 16. – Erdély Ma, Népújság
Nemrég Marosvásárhelyen tartotta tisztújító küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt.
Portik Vilmossal, az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei elnökével beszélgetett a
Népújság.

A prefektúráknak nem kell kisebbségi nyelven is közzétenniük a közérdekű
információkat
2015. február 16. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Krónika
A Maros megyei kormánymegbízotti hivatal pert nyert a román diszkriminációellenes
tanács ellen, az ítélet megerősítette, hogy a romániai prefektúrák kisebbségi nyelven – így
magyarul – nem kötelesek közzétenni honlapjukon a közérdekű információkat. Asztalos
Csaba, a diszkriminációellenes tanács elnöke az MTI-nek hétfőn elmondta: már több
ehhez hasonló jogerős ítélet született a legfelső bíróságon, ami azt mutatja, hogy a román
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Egyre népszerűbb a Székelyföldi Diákigazolvány
2015. február 16. – maszol.ro
Már ötezer Kovászna, Hargita és Maros megyei középiskolás vagy egyetemista használja
kedvezményes szolgáltatások igénybevételére a Székelyföldi Diákigazolványt, vagyis a SIC
Kártyát. Az akciót kezdeményező sepsiszentgyörgyi Centrum Studiorum Egyesület elnöke,
Zsigmond József a sajtónak elmondta: a székelyföldi diákigazolvány felmutatásával
kedvezményesen
lehet
belépni
kulturális
intézményekbe,
rendezvényekre,
szórakozóhelyekre, de árkedvezményt kapnak orvosi szolgáltatásoknál, vásárlásnál,
közszállítási járműveken és turisztikai szolgáltatóknál is.

Erdély

igazságszolgáltatás korlátozóan értelmezi az anyanyelvhasználatra vonatkozó romániai
törvényeket.

Temes megyében is elindítja Beiratkozási Programját a Rákóczi Szövetség
2015. február 16. – Nyugati Jelen
Idén Temes megyében is elindítja Beiratkozási programját a Rákóczi Szövetség, a Bartók
Béla Alapítvány együttműködésével. A Rákóczi Szövetség képviselői szerdán, 2015. február
18-án 16 órakor Újszentesen az Általános Iskolában, majd ugyanazon a napon 18 órakor
Temesváron, a Bartók Béla Elméleti Líceum óvodaépületében az iskola Nyílt Napjának
keretében találkoznak a nagycsoportos óvodások szüleivel. A többi településre a Bartók
Béla Alapítvány programfelelősei viszik vagy juttatják el a program hírét és az
ajándékcsomagokat.

Új elnök a városi szervezet élén
2015. február 16. – Nyugati Jelen
Kofity Zoltán váltja Takács Arankát az RMDSZ vajdahunyadi szervezetének élén, a városi
RMDSZ szombat délután tartotta tisztújító gyűlését a Magyar Házban. A küldöttgyűlésen
részt vett Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke, aki politikai
tájékoztatójában kitért az elmúlt hónapok eseményeire, de beszélt azokról a kihívásokról,
amelyek a Szövetség előtt állnak a következő időszakban.

„Befagyasztott” magyar ügy a MOGYE-n
2015. február 16. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro
Nem történt előrelépés a magyar tannyelvű gyógyszerészképzés sorsát illetően a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szenátusának hétfő
délutáni ülésén – jelentette ki Szabó Béla, a magyar tagozat vezetője. A pedagógus
elmondta, bíztak abban, hogy az ülésen tárgyalnak a magyar tagozat további sorsáról,
ehhez képest annyi történt, hogy Constantin Copotoiu, a szenátus elnöke a lehetséges
lépéseket vázolta fel a jelenlevőknek. „A szenátus elnöke a gyűlésen elmondta: két
lehetőség van a magyar gyógyszerészképzés számára. Vagy a közös akkreditáció, vagy a
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Horváth Anna lemondását követeli a kolozsvári tanács PSD-frakciója a
táblaügy miatt

Erdély

külön – de ideiglenes – akkreditáció. A három éve begyepesedett helyzetben vagyunk
jelenleg is. Úgy tűnhet, a magyar gyógyszerészképzés nem jogutódja az 1948-ban
Marosvásárhelyen létrehozottnak, ami csúsztatás" – vázolta Szabó Béla.

2015. február 16. – transindex.ro, maszol.ro
Horváth Anna lemondását követeli a Kolozsvári Helyi Tanács PSD-frakciója, mert
szerintük az alpolgármester a polgármesteri hivatal ellen hangolja a kolozsvári magyar
fiatalokat. A PSD-s önkormányzati képviselők felháborodását az váltotta ki, hogy az
alpolgármester Facebook-oldalán egy felhívást tett közzé, melyben felkéri a kolozsvári
magyarokat, hogy csatlakozzanak a Musai-Muszáj civil csoport Ezer per tavasza
elnevezésű kezdeményezéséhez, azaz egyénileg szálljanak be a kolozsvári többnyelvű
helységnévtábla újrainduló perébe.

Készülő kulturális „fővárosjelöltek”
2015. február 17. – Krónika, szekelyhon.ro
Szakmai eligazítást tartottak tegnap Bukarestben, ahol a művelődésügyi minisztérium és
az Európai Bizottság képviselői ismertették az Európa Kulturális Fővárosa 2021 cím
elnyeréséért kiírt pályázat kritériumait – tudta meg a Krónika Knopp Ildikótól, a
szentgyörgyi önkormányzat városimázs-irodájának munkatársától, aki Antal Árpád
polgármesterrel vett részt a konzultáción. Szentgyörgyön kívül Kolozsvár, Brassó,
Temesvár, Arad, Jászvásár, Bukarest és Craiova is Európa kulturális fővárosa szeretne
lenni 2021-ben.

Cotroceni-ben az autonómiapetíció
2015. február 17. – Krónika
Az államelnöki hivatalban is benyújtotta az Erdély autonómiáját követelő petíciót Fancsali
Ernő, az Autonomy for Transylvania mozgalom képviselője. A 23 éves, Farkaslakáról
származó, Kolozsváron élő egyetemista az elnöki adminisztrációnak nyújtotta át a 14 700
támogató aláírást tartalmazó dokumentumot. A petíció többek között Erdély
önállóságának, az erdélyi népek és felekezetek egyetértésének történelmi hagyományaira
hivatkozik, önrendelkezést és kolozsvári regionális kormányzást kér a történelmi Erdély,
valamint a Bánság, Partium és Máramaros részére.

A szatmári MPP-sek is az EMNP-hez közelednének
2015. február 17. – Krónika
A Magyar Polgári Pártnak (MPP) az RMDSZ helyett az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP)
kellene partnerséget kötnie – jelentette ki a polgári szervezet Szatmár megyei elnöke,
Hegedüs Pál, aki a sepsiszentgyörgyi kollégáihoz hasonlóan a két kis párt közeledését
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Tovább folyik a harc a multikkal a kétnyelvűsítésért
2015. február 16. – Felvidék Ma
Felvidék szerte jelennek meg a CBA üzletein (és környékükön) a bojkottra felhívó
matricák, ragaszok, plakátok, mely az mellett, hogy kérik (de újabban már inkább
követelik) a magyar feliratokat, arra buzdítanak, hogy céljuk elérése miatt ne vásároljanak
az emberek a CBA-ban. Somorján egy nyílt levelet fogalmaztak meg a Kaufland
vezetőségének a helyi közélet jeles személyiségei, hogy a hamarosan nyíló üzlethelyiségben
magyar feliratok is szerepeljenek. A levelet negyvenketten írták alá, köztük politikusok,
intézmények vezetői, egyházi és civil személyek, de több szlovák nemzetiségű polgár is
nevét adta az ügyhöz, ami bizonyítja, hogy nem csak magyar érdekekről van szó.

Felvidék

sürgeti. A szatmári politikus szerint a polgári alakulat összeomlik, ha nem mondják fel a
szövetséggel egy évvel ezelőtt megkötött stratégiai partnerségi megállapodást.

Rákóczi Szövetség: pályázat a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjára
2015. február 16. – bumm.sk
A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet magyarországi és határon túli középiskolások,
valamint főiskolások és egyetemisták számára a kassai kormányprogram meghirdetésének
70. évfordulója és a Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából.
A pályázat célja, hogy minél több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba - önálló alkotóvagy kutatómunkával - a Benes-dekrétumok következtében a Csehszlovákiából kizárt,
Magyarországra telepített több mint százezer magyar ember sorsával.

Híd: A megmaradás egyik kulcsa az anyanyelv

Tájházat nyitottak Muzslyán
2015. február 16. – Magyar Szó
A Muzslyai téli napok vendége volt szombaton Pásztor István, a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Ellátogattak a
Töpörtőfesztiválra, megnyitották a felújított tájházat, majd részt vettek a községházán
megtartott kerekasztal-beszélgetésen. – Függetlenül attól, hogy milyenek a mindennapok,

Vajdaság

2015. február 16. – Új Szó
A szlovákiai ruszinok nagy kihívások előtt állnak a harmadik évezred elején. Peter Krajňák,
a Híd Eperjes megyei képviselője szerint túl nagy az állam nélküli kisebbségekre gyakorolt
nyomás ahhoz, hogy megmaradjanak szervezett élet nélkül. „Újra kell indítanunk az
elhanyagolt oktatásügyet, méghozzá ruszin tannyelvű általános iskolák kiépítésével és a
ruszin nyelv effektív oktatási módszerével“- mondta Krajňák.
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Hahn: Mi bizonyítja a szerbiai sajtószabadság veszélyeztetését?
2015. február 16. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Johannes Hahn európai uniós szomszédságpolitikai biztos ma kijelentette, ismeri a
sajtószabadság szerbiai veszélyeztetésére vonatkozó vádakat, de az ilyen állításokat
bizonyítékokkal kell alátámasztani. „Már többször halottam, hogy a sajtószabadság
szerbiai megsértéséről beszélnek, és mindig bizonyítékokat kérek, mert a kósza hírek nem
elegendőek“ – hangsúlyozta Hahn Brüsszelben, újságírók egy csoportjának nyilatkozva.

Vajdaság

azt gondolom, hogy a múltnak a megőrzése az egymásba kapaszkodásnak a lehetőségét és
apropóját tudja jelenteni. Ilyen szempontból fontos a Töpörtőfesztivál, hogy van
hagyományápoló klub, hogy létrejött és megnyílt ez az épület, ahol a hagyományok
kiállítására, a hagyományok őrzésére nyílik lehetőség – nyilatkozta Pásztor István.

Az idén nem osztják ki a város díszoklevelét

2015.február.16. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere megbeszélést folytatott Kócsár Ottóval, az Ukrán
Kereskedelmi és Iparkamara alelnökével, illetve Martin Reuterrel, a Kereskedelmi és
Iparkamara európai irodájának koordinátorával. Martin Reuter azon fáradozik, hogy a
német kormány indítson ösztöndíjprogramot kárpátaljai hallgatók és vállalatok számára –
adta hírül a transkarpatia.net február 11-én. A Kereskedelmi és Iparkamara európai
irodájának koordinátora találkozott a megye vezetőivel is, és felajánlotta, hogy Kárpátalja
is csatlakozzon az immár 14 országot átfogó Duna Régió Stratégia projekthez.

Rekordot döntött a pulyai magyar bál
2015. február 16. - Volksgruppen
Minden eddigi látogatottsági rekordot megdöntött a Felsőpulyai Magyar Bál. A szervező
Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület célja, hogy a hagyományos módon a

Őrvidék

Kárpátalja is csatlakozhat a Duna Régió Stratégia projekthez

Kárpátalja

2015. február 17. – Magyar Szó
Az egykori határőr település 266 évvel ezelőtt, 1749. február 17-én nyerte el a szabad és
királyi város titulust, ezt a dátumot a város napjaként ünnepli a helyi önkormányzat. Ebből
az alkalomból ma délben a Népszínházban számos meghívott vendég részvételével
ünnepséget tartanak, este hat órakor a Városi Múzeumban Ausztrália belgrádi
nagykövetségének első titkára és konzul asszonya, Melinda Rio megnyitja a kortárs
ausztrál őslakos (aboroginal) képzőművészek tárlatát, este nyolckor pedig a
Népszínházban a társulat nagy sikerű Boeing, Boeing! című előadását láthatja a közönség.

8

2015. február 16. – Nemzeti Regiszter
2015. február 14-én, szombaton Magyarország canberrai nagykövetsége - mint minden
évben, idén is részt vett az ausztrál fővárosban évente megrendezendő Multikulturális
Fesztiválon. Az utóbbi nyolc évben az Európai Uniós országok külön sátorral jelenhettek
meg a rendezvényen, ahol minden tagállam egy-egy standon mutatta be hazáját. Sem
Fabrizi, az Európai Unió nagykövete és Yvette Berry, Ausztrália multikulturális
kapcsolatokért felelős minisztere is ellátogatott az eseményre, köztük a magyar standra is,
ahol miniszter asszony külön dicséretben részesítette a nagykövetség gyerekeknek tartott
kézműves foglalkozását, amellyel a Magyarországot népszerűsítő kiadványok mellett a
magyar kreativitásra próbálták felhívni a figyelmet.

Őrvidék

Magyarország canberrai nagykövetsége részt vett a Multikulturális
Fesztiválon

Diaszpóra

Domschitz vendéglő falai között megrendezett eseményre, ne csak pulyaiak és ne csak
magyar anyanyelvűek látogassanak el, hiszen mára már ez az egyetlen báli esemény a
környéken.
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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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