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2015. február 27. – Új Szó
A nagyszombati érsek minden követ megmozgat, hogy megszerezze a bencések vagyonát,
miközben a Szentszék illetékes kongregációja már kimondta, hogy illetéktelenül oszlatta
fel a komáromi bencés rendházat. Legutóbb a nagyszombati érsekség a komáromi bencés
rendház jogalanyiságának megszüntetésére hivatkozva a Szlovák Takarékpénztárban kérte
a rend számlán lévő, csaknem 300 ezer euró átutalását az érsekség számlájára. A
pénzintézet ennek egyelőre nem tett eleget, csupán blokkolta a számlát. A komáromi
rendház pedig a jogalanyiság megszüntetése ügyében feljelentést tett a kulturális
minisztérium ellen azzal az indoklással, hogy a tárca nem volt illetékes a nagyszombati
érsek indítványára eljárni.

Vezető hírek

Orosch a bencések pénzét kérte a banktól

Viktor Baloga: Nincs magyar probléma Kárpátalján
2015. február 28. – MTI, hvg.hu, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo, Magyar Nemzet
Kárpátalján a helyzet stabil, a megyében nincs úgynevezett magyar probléma, ahogy nem
létezik román, lengyel vagy szlovák probléma sem – nyilatkozta Viktor Baloga, az ukrán
parlament képviselője, Kárpátalja legbefolyásosabbnak tartott politikusa szombaton a
Fakty.ictv.ua ukrán internetes hírportálnak. Az orgánum azzal a pénteki budapesti
bejelentéssel kapcsolatban kérdezte az ukrajnai megye volt kormányzóját, egykori ukrán
katasztrófavédelmi minisztert, hogy eddig 94 ezer kárpátaljai lakos kapott magyar
állampolgárságot. Ennek kapcsán Viktor Baloga elmondta: Ukrajnában nem a kárpátaljai
magyarok az egyetlenek, akik kettős állampolgárok. „Nem árulok el titkot, hogy a
parlamentben az ilyen emberek aránya nem egy-két százalék, hanem jóval nagyobb” –
emlékeztetett.

Nem értenek egyet az államfővel a magyar vezetők
2015. március 2. – Krónika
Egyértelműen van magyarkérdés Romániában az erdélyi magyar pártok és civil
szervezetek vezetői szerint, Klaus Johannis vonatkozó kijelentését viszont már eltérően
értékelték a Krónika megkeresésére. Klaus Johannis elsősorban, mint a román állam, és a
román nemzetpolitika vezetője nyilvánult meg Berlinben, és nem úgy, mint egy eltűnőben
lévő, több száz éve Erdélyben élő közösség vezetője – jelentette ki a Krónika
megkeresésére Szilágyi Zsolt.

A magyar kormány félmilliárd forinttal támogatja a szabadkai zsinagóga
felújítását
2015. február 27. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A magyar kormány a korábban ígért összeg ötszörösével, félmilliárd forinttal (1,6 millió
euróval) támogatja a szabadkai zsinagóga belső terének felújítását - közölte Szabados
Róbert, a szabadkai zsidó hitközség elnöke pénteken az MTI-vel. Szabados Róbert
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Négy és félmillió euró a kormánytól az RMDSZ-nek
2015. február 27. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma
A tavalyi támogatásnál 6,7 százalékkal több pénzt kaptak idén a parlamenti képviselettel
rendelkező romániai kisebbségi szervezetek – tájékoztatta az MTI-t pénteken Laczikó
Enikő államtitkár, a bukaresti Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője. A 91,4
millió lejes keretösszegből a legnagyobb támogatást – 19,7 millió lejt (4,4 millió euró) – az
RMDSZ-nek utalta ki a héten elfogadott határozatában a bukaresti kormány. A ProEurópa Roma Párt 12,8 millió, a Romániai Németek Demokrata Fóruma 7,1 millió lejt
kapott. A kormányhatározattal összesen 19 kisebbségi szervezetnek juttattak kisebbnagyobb támogatást. Az államtitkár rámutatott: Romániában a szokásjog alapján
különítenek el a költségvetési törvényben évről évre bizonyos összeget a Kisebbségi Tanács
tagszervezetei számára. Erre az RMDSZ által kidolgozott kisebbségi kerettörvény
biztosíthatna kiszámítható törvényes keretet, de a tíz éve beterjesztett tervezetet mindmáig
nem fogadta el a parlament.

Erdély

emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tavaly márciusi látogatásán ígéretet
tett arra, hogy a magyar kormány 100 millió forintig terjedő összeggel támogatja az épület
felújítását.

Veszélybe kerülhet az RMDSZ parlamenti bejutása az új választási törvény
miatt?
2015. február 27. – transindex.ro
A parlamenti többség-ellenzék jelenleg is folyamatban lévő átstrukturálódása közepette
dolgozzák ki az új választási törvényt, amely meghatározza majd a 2016-os parlamenti
választásokat. Elképzelhető, hogy az RMDSZ lesz a nagy vesztese ennek a folyamatnak.
Ennek a lehetőségéről Illyés Gergő politológust kérdezte a Transindex.

Egy alternatív alternatív küszöbön gondolkodik az RMDSZ
2015. február 27. – transindex.ro
Kedden szavazta meg azokat az elveket a képviselőház és a szenátus közös bizottsága,
amelyek alapján az önkormányzati és a parlamenti választási törvényt módosíthatják.
Azonban még semmi nincs betonba öntve, ezek az elképzelések változhatnak. Kelemen
Hunort, az RMDSZ elnökét kérdezte a Transindex az RMDSZ által támogatott
módosításokról, és arról, hogy ehhez képest mi kerülhet be még megszövegezéskor a
tervezetbe.
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2015. március 1. – maszol.ro
A Temes megyei RMDSZ tisztújító küldöttgyűlését szombaton szervezték meg a temesvári
Gehardinum Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében. A bánsági magyar közösség
számára kiemelkedő jelentőségű esemény több mint száz résztvevőjét köszöntötte Kovács
Péter RMDSZ főtitkár, a kormánypárt képviseletében Sorin Grindeanu távközlési
miniszter, Molnár Zsolt parlamenti képviselő, Marossy Zoltán Temes megyei alprefektus,
valamint a helyi RMDSZ-szel együttműködő bánsági kisebbségi szervezetek képviselői. A
küldöttek újabb három évre bizalmat szavaztak Halász Ferencnek, a Temes Megyei
RMDSZ elnökének. A küldöttgyűlés arról is döntött, hogy a megyei szervezet Kelemen
Hunor szövetségi elnököt támogatja az RMDSZ kongresszusán szervezendő tisztújításon.

Erdély

Küldöttgyűlést tartott a Temes megyei RMDSZ

Kelemen jelöltségét támogatják a háromszékiek a kongresszuson
2015. február 27. – maszol.ro, transindex.ro
Péntek délután a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében
gyűltek össze az RMDSZ háromszéki képviselői – polgármesterek, megyei és helyi
tanácsosok, szenátorok, képviselők, más tisztségviselői, közel 60 személy –, akik Kelemen
Hunor beszámolóját és helyzetértékelőjét követően egyhangúlag megszavazták, hogy a
jelenlegi szövetségi elnök újabb négyéves mandátumra pályázhasson az RMDSZ élén.

Kelemen Johannisról: találkozóinkon nincsenek tabutémák
2015. február 28. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika
Az RMDSZ elnöke a Háromszéki Képviselők Tanácsánának ülésén vett részt, amelynek
végén Klaus Johannis berlini kijelentéseiről kérdezték az újságírók a politikust. Mint
ismert, az államfő az Angela Merkel kancellárral tartott sajtóértekezleten azt mondta:
Romániában „nincs magyarkérdés”. Kelemen elmondta, az RMDSZ és Klaus Johannis
közötti eddigi tárgyalásokon nem került szóba a területi autonómia kérdése, ám ez sem
tabutéma. „Demokratikus államban nincsenek tabutémák. Az államfővel sok mindenről
tárgyaltunk, de az autonómiáról nem. A többség-kisebbség viszonyával kapcsolatos
problémákról beszéltünk, és mi egy paktumot is javasoltunk ezen a téren” – idézte az
Agerpres a szövetségi elnököt.

Markó Attila a Mikó-perről: megfosztottak a védelemhez való jogtól!
2015. március 1. – transindex.ro
Blogbejegyzést tett közzé a hétvégén Markó Attila a Mikó-perről az indoklás ismeretének
tükrében. Markó ebben azt járja körül, hogy az ítélet "jelentős mértékben túllép a vád
keretein, mind a büntetőjogi felelősség, mind pedig a tulajdonjog kérdésében". Markó
szerint "a döntés iskolapéldája annak, hogyan kell úgy elkenni egy ügyet, hogy közben
abban minden szó a megfelelő utasítást kövesse". Véleménye szerint a döntés ugyanis
olyan utasításokat követ, melyek szerint a vádlottakat el kell ítélni, de mégsem börtönbe
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Tisztújító parádé Udvarhelyen
2015. február 28. – szekelyhon.ro
Fancsali Jánost választották meg az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács új elnökévé
péntek este, tagszervezetek és partnerek jelenlétében. A rendezvényen kiderült: Antal
Lóránt a MIÉRT vezetői posztjáért száll harcba. A szervezet szabályzatában és
elnökségében változások is történtek, melyeket több mint hatvan küldött fogadott el.

Erdély

juttatni, ugyanakkor úgy kellett a kollégium épületét visszaállamosítani, hogy közben ne
feszegessék túlságosan a jogos tulajdonos kilétét. "Legalábbis ezt a látszatot kelti, ezt a
látszat-semlegességet próbálja tükrözni" - írja Markó.

Mártírtelepülések a Körös-völgyben
2015. március 1. – Krónika
A szenátus jogi bizottsága rábólintott arra az RMDSZ kezdeményezésre, amely alapján két
Bihar megyei települést, az egymással szomszédos Köröstárkányt és Kisnyégerfalvát
mártírtelepüléssé nyilvánítják. A törvénytervezetet előterjesztő Szabó Ödön képviselő a
Krónikának rámutatott, ezek után várhatóan a szenátus is jóváhagyja „a történelmi
korrekciónak szánt javaslatot”, és ez „pozitív jelzés lehet a döntő testületnek számító
képviselőház tagjai számára is”. Az RMDSZ Bihar megyei ügyvezető elnöke azt is
hozzátette, a javaslatot tavaly április végén, épp a román csapatok bevonulásának 95.
évfordulója alkalmával terjesztette elő. Ismert ugyanis, hogy ennek a Fekete-Körös-völgyi
magyar szórványvidéknek a története tragikus események emlékét őrzi abból az
időszakból.

Nem lesz felvonulás, megemlékezni azonban lehet
2015. március 1. – szekelyhon.ro
Nem lesz ugyan szervezett felvonulás és megemlékezés március 10-én, a Székely Nemzeti
Tanács viszont továbbra is fenntartja: személyenként bárki leróhatja tiszteletét a székely
szabadság hősei előtt a marosvásárhelyi Postaréten. Dorin Florea, Marosvásárhely
polgármestere nem hagyta jóvá a tiltakozó felvonulást, csupán a megemlékezést, és ennek
apropóján jelentette ki Izsák Balázs: nem kívánnak a hatóságok partnerei lenni a súlyos
jogtiprás leplezésében azzal, hogy megtartják a megemlékezést, a tiltakozó megmozdulást
pedig nem, hiszen ezzel azt a látszatot keltenék, hogy elfogadják a polgármester
álláspontját, illetve hogy a gyülekezési jog nem sérült, hisz a hagyományos megemlékezést
idén is megtarthatták.

Félmegoldást kínál a MOGYE-szenátus
2015. március 2. – Krónika
Nem számolja fel a magyar nyelvű gyógyszerészképzést a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) vezetősége, azonban a román többségű szenátus a
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Erdély

magyar tagozat számára kedvezőtlen, ráadásul törvénybe ütköző megoldást talált a kar
akkreditáltatására – hívták fel a figyelmet a tanintézet magyar pedagógusai. Király András
oktatásügyi államtitkár a Krónika érdeklődésére úgy nyilatkozott, a magyar tannyelvű
képzés sorsa kizárólag az egyetemvezetés kezében van, ezt „sem a politikum, sem az
érdekvédelmi szervezet nem tudja megoldani”. Az Erdélyi Magyar Néppárt egyébként
közleményében közös fellépésre szólította fel a magyar politikai szervezeteket az ügyben.

Csak kijelentések szintjén létezik Kolozsváron a multikulturalitás?

Határon átnyúló kezdeményezésről döntött Nyitra megye és Pest megye
2015. február 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma
Határon átnyúló együttműködésről döntött pénteken a Pest megyei közgyűlés, az Európai
Területi Társulást (ETT) a szlovákiai Nyitra megye, valamint Pest megye hozza létre. A
tervek szerint a későbbiekben Budapest, Vác, illetve a szlovákiai Nyitra és Léva városok is
csatlakoznak a kezdeményezéshez.

Felvidék

2015. február 27. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma
Halvány érveket hozott fel a kolozsvári városvezetés képviseletében megjelent Adrian
Chircă polgármesteri tanácsos és Diana Apan, a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa
szóvivője azon a közvitán, amelyet a Musai-Muszáj civil kezdeményező csoport
kezdeményezett a kolozsvári helységnévtáblák ügyében csütörtökön az Ecsetgyárban.

A bencések újbóli bejegyzését kérvényezte Szalay György
2015. február 27. – Új Szó
Szalay György a Kulturális Minisztériumnál kérvényezte a bencések újbóli bejegyzését. A
tárca eddig nem tett eleget a kérésnek. „Az egyházi jogi személyeket az adott egyház hozza
létre és szünteti meg, a Kulturális Minisztérium mindössze jegyzi ezeket a jogi
személyeket. A rendek esetében a püspök dönt a működésről a saját egyházmegyéjén
belül.” – mondta Jozef Bednár, a minisztérium szóvivője. Bednár tájékoztatása alapján a
tárca a komáromi bencések bejegyzésének kérelmét ezért a nagyszombati egyházmegyének
továbbította.

Komáromi bencés-ügy: az egyházmegye a Vatikánhoz fordul
2015. február 27. – bumm.sk
Lehetséges, hogy diplomáciai bonyodalommá növi ki magát a komáromi bencés
szerzetesek vagyonának átruházása a Nagyszombati főegyházmegyére. A megye kritizálja,
hogy a Vatikán korábbi, bencéseknek kedvező döntése nyilvánosságra került. Az
egyházmegye a diplomáciai csatornákon közölt információkkal való visszaélésről beszél.
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2015. február 28. – Fáy Zoltán – Magyar Nemzet
A sokféle megbékélési gesztus, kiengesztelődési nyilatkozat, évek óta rendszeresen
megrendezett szlovák-magyar imanap után derült égből villámcsapásként érte a
révkomáromi magyar híveket a hír, hogy a nagyszombati érsekség meglehetősen
fondorlatos módon próbált hozzájutni a Pannonhalmához tartozó komáromi bencések
rendházához és javaihoz. De vajon Ján Orosch szokatlan lépéseit kizárólag az ingatlanok
megszerzése motiválta?
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. február 28-i számában olvasható)

Felvidék

Birtokpör

Március 15-ig tart az óvodai beíratás
2015. február 28. – hirek.sk
Az iskolai beíratásokhoz hasonlóan az óvodaválasztás kapcsán is gyakran elhangzik, hogy a
magyar gyermek magyar óvodába való, mégis Dél-Szlovákia-szerte bőven akadnak olyan
magyar szülők, akik az államnyelv mielőbbi elsajátításának fontosságára és egyéb okokra
hivatkozva szlovák nevelési nyelvű óvodába íratják be a gyermekeiket. Az óvodai
beíratások még két hétig Szlovákiában. Az esemény kapcsán, amelynek sikeressége
nagyban befolyásolja majd a következő évi alapiskolai beíratási eredményeket, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége által tavaly Vankó Teréz-díjban részesített Hajnovics
Gabriellát, a gortvakisfaludi óvodaigazgatót kérdezte a hirek.sk.

Alig öt év alatt 1010 ember veszítette el szlovák állampolgárságát

Szerdán folytatódik Čanak, Pajtić és Pásztor tárgyalása
2015. február 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Szerdán folytatódik a vajdasági hatalmi többséget alkotó pártok vezetőinek tárgyalása.
Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV), Bojan Pajtić, a Demokrata Párt
(DS) és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének Čanak által
kezdeményezett hármas találkozója pénteken délben kezdődött Újvidéken, a Vajdasági

Vajdaság

2015. március 1. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma
A több mint négy éve hatályba lépett állampolgársági törvény következtében 1010 ember
veszítette el szlovák állampolgárságát – derül ki a belügyminisztérium statisztikai
kimutatásaiból. Az idén februárban hatályba lépett belügyminisztérium rendelet sajátos
egyéni okok miatt lehetőséget biztosít az állampolgárság visszaszolgáltatására. Eddig 9 volt
állampolgár élt a lehetőséggel. A magyar állampolgárság felvétele miatt 59 személyt
fosztottak meg szlovák állampolgárságától. A kivételt biztosító rendelet hatályba lépése
óta, tehát az elmúlt egy hónapban kilenc személy nyújtott be kérvény állampolgársága
visszaszerzése érdekében. Három kérvény érkezett Prágából, egy Budapestről, valamint öt
szlovákiai városokból érkezett kérvényt tartanak nyilván.
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Pajtić: Akkor is meglesz a többség, ha „valaki nem lesz itt”
2015. február 28. – Vajdaság Ma
Bojan Pajtić, a Demokrata Párt (DS) és a tartományi kormány elnöke ma nem kívánta
kommentálni annak a pénteki tárgyalásnak a kimenetelét, amelyet Nenad Čanakkal, a
Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnökével és Pásztor Istvánnal, a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) első emberével folytatott. Pajtić szavai szerint nem lenne
korrekt, ha megszegné az ezzel kapcsolatos megállapodásukat. Leszögezte: nem beszélhet
a tegnap hárompárti tanácskozás tartalmáról, viszont a szerdára, március 4-ére bejelentett
folytatás után közös közleményt adnak majd ki a tartományi hatalmi többséget alkotó
pártok vezetői.

Vajdaság

Szociáldemokrata Liga (LSV) termeiben. Az LSV által 16 órakor kiadott közlemény szerint
egy sor fontos kérdést és témát vetettek fel a tárgyaláson, és a három párvezető úgy
határozott, hogy szerdán, március 4-én folytatják a tárgyalásokat.

Pedagógus-továbbképzést tartottak Zentán
2015. február 27. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Mintegy ötven pedagógus vett részt a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolában a Magyar
Nemzeti Tanács által szervezett Vajdasági Pedagógiai Nap elnevezésű előadássorozaton,
amelynek megvalósulását Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta. – A
képzés a 2014 – A külhoni felsősök éve program kapcsán került megrendezésre, attól
függetlenül, hogy most már 2015-öt írunk, ugyanis ezt a továbbképzést még a külhoni
felsősök éve program keretében tudtuk megszervezni, amelyet Magyarország
Nemzetpolitikai Államtitkársága hirdetett meg – mondta Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti
Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.

Először szerveztek kihelyezett konzuli fogadónapot Törökfaluban
2015. február 27. – Vajdaság Ma
Tizenegyedik alkalommal szerveztek kihelyezett konzuli fogadónapot ma délelőtt Adán, a
községhez tartozó Törökfaluban pedig első ízben vették át a honosítási kérelmeket a
Szabadkai Főkonzulátus munkatársai. Adán ezúttal is Második Helyi Közösség épületében
szervezték meg a kihelyezett konzuli fogadónapot, amelynek keretében közel
százharmincan adták át kérelmüket a magyar állampolgárság könnyített úton történő
megszerzésére, akik közül többen is hangsúlyozták, a magyar állampolgárság megszerzése
igen nagy jelentőséggel bír számukra, az pedig még inkább megkönnyíti a helyzetüket,
hogy az erre irányuló kérelmüket helyben is átadhatják, nem kell emiatt Szabadkára vagy
még messzebbre utazniuk.
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Megnyílt a Fodó Sándor kulturális központ
2015. február 27. – Kárpátalja Ma
A KMKSZ alapító elnöke, Fodó Sándor születésnapján, február 26-án avatták fel a róla
elnevezett kulturális központot Beregszászban. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Felsőfokú Szakképzési Központjának harmadik szintjén található épületrészt a
főiskola alakította ki, működtetését a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet vállalta fel.
A rendezvényen beszédet mondott Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, majd Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola
elnöke, aki a rendezvény házigazdájaként és a központ ötletgazdájaként mondta el
gondolatait.

Vajdaság

2015. február 27. – Vajdaság Ma
„A nemzeti kisebbségeknek nagyobb arányban kell képviseltetniük magukat a rendőrségen
belül, mint most, de tudom, hogy ezen dolgoznak az illetékesek” – mondta Pásztor a
tartományi biztonsági tanácsnak a vajdasági parlament épületében megtartott ülésén,
amelyen jelent volt Nebojša Stefanović rendőrminiszter is. Pásztor szerint aggasztó az a
tény is, hogy a szisztematizált munkahelyek nagyon kis arányban vannak betöltve a
rendőrségen belül, példaként pedig Szabadkát említette, amely e tekintetben jóval a
köztársasági átlag alatt van. „Ez aggasztó, különösen e terület sajátossága miatt” –
szögezte le.

Kárpátalja

Pásztor: Túl kevés a nemzeti kisebbségekhez tartozó rendőr

Beszámolnak a KMKSZ-alapszervezetek vezetői
2015. február 27. – Kárpátalja MA
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egyre több alapszervezetében zajlanak le a
2015. évi közgyűlések, amelyeken az alapszervezeti elnökök beszámolnak a tagságnak az
elmúlt esztendőben végzett munkáról, és megválasztják a felsőbb szintek közgyűléseinek
küldötteit. Alapszervezeti gyűlést tartottak Izsnyétén, Fertősalmáson, Nagypaládon,
Karácsfalván, Tiszakeresztúrban, Macsolán, Nagybégányban, Kisbégányban és a megye
számos más magyarlakta településén.

Kárpátaljai nélkülözőknek segít a Máltai Szeretszolgálat
2015. március 1. – MTI, Kárpátinfo, Inforádió
Az adományvonalon hívásonként 250 forinttal lehet segíteni a Kárpátalján kilátástalan
helyzetbe sodródott embereket, családokat – közölte a segélyszervezet pénteken az MTIvel. Mint írják, Kárpátalján egyre aggasztóbb a helyzet: az ukrán nemzeti valuta
elértéktelenedett és teljesen elszabadultak az árak. Az átlagos nyugdíj havi 1000 hrivnya
(27 euró, azaz 9 ezer forint), a minimálbér havi 1218 hrivnya (ami 33 eurónak, mintegy 10
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Gyorssegélyt küld Kárpátaljára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
2015. március 1. – MTI, Kárpátalja Ma
Tízmillió forint értékű gyorssegélyt küld Kárpátaljára a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) a nehéz helyzetben lévő családok és egyedülálló idős emberek
megsegítésére – tájékoztatta az MKPK az vasárnap az MTI-t. Ezzel egyidejűleg gyűjtést is
hirdet az MKPK: március 15-én minden katolikus templomban a „kárpátaljai testvérek
javára” gyűjtenek – olvasható a közleményben. Azt írták: a háború sújtotta Ukrajna
magyarok lakta vidékén a mindennapi megélhetés is egyre nagyobb gondot okoz.

Kárpátalja

ezer forintnak felel meg). A Magyar Máltai Szeretetszolgálat péntektől hirdeti meg a
gyűjtést a 1350-es adományvonalon a kárpátaljai nélkülöző családok megsegítésére.

Mészárlás pihenőkkel
2015. február 28. – Farkas Adrienne – Magyar Nemzet
Tragikus mértékű infláció, éhezés, gáz- és vízkorlátozás, menekültáradat a kelet-ukrajnai
hadszíntérről és nyomor miatt csomagoló magyarok. Kárpátalján minden fenekestül
felfordult, az embereknek új életstratégiát kell kialakítaniuk. Ezek segítségével talán
túlélhetik az oroszok elleni háborút, amelyben akaratuk ellenére a magyar férfiaknak is
részt kell venniük. A Magyar Református Szeretetszolgálatot kísértük el Kárpátaljára.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. február 28-i számában olvasható).

Ösvények

BMKE: Tavaszi kulináris programok
2015. február 27. - Volksgruppen
Megjelent a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Pannon kulináris sorozatának első
félévre szóló programfüzete. A felfedező túrákon bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a
tökmagolaj előállításába, finom sajtokat kóstolhatnak villányi borok kíséretében, de
gyógynövénytúrán is részt vehetnek.

Őrvidék

2015. március 2. – Szabó Palócz Attila – Magyar Hírlap
A kilencvenes évek vajdasági eseményeihez hasonlítható a kárpátaljai magyarok
ellenállása a mozgósításokkal kapcsolatban. Akkor sem volt egyetlen épeszű ember sem, kivétel akiket megfertőzött a háborús uszítás őrülete - aki a frontra akart menni harcolni.
Ebben az időszakban rengeteg magyar családapa, sőt olykor egész családok hagyták el
otthonaikat és szöktek át a magyar határon.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. március 2-i számában olvasható.)
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A szudétanémetek már nem követelik vissza az elkobzott vagyont
2015. március 1. – MTI, Új Szó
Törölték a jelenlegi Csehország területén elkobzott vagyon visszaszolgáltatására vonatkozó
követelést a II. világháború után elüldözött, illetve kitelepített szudétanémeteket képviselő
németországi szervezet alapszabályából. A Szudétanémet Bajtársi Szövetség (SdL)
honlapján megjelent közlemény szerint nem szerepel a módosított alapszabályban az a
pont sem, hogy a szervezet céljai közé tartozik a haza visszaszerzésére és a hazához
kapcsolódó önrendelkezési jog biztosítására vonatkozó jogigény érvényesítése.

Őrvidék

2015. március 01. - Volksgruppen
A héten, március 5-én nyit meg Kismartonban az interkulturális, integrációs központ és
könyvtár (ZIS). A könyvtár számára - idegennyelvű, minél több nyelven, annál ideálisabb könyvadományokat vár Ciorba Melinda, a központ vezetője. A felajánlott könyveket hétfőn
és kedden, március 2-án és 3-án 12:00 és 16:00 óra között lehet leadni a Domplatz 13 alatt.

Csehország

A héten nyit meg az integrációs könyvtár
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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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