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Székely szabadság napja: ismét betiltották a felvonulást 
2015. február 3. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Marosvásárhelyi Rádió 

Az előző évhez hasonlóan Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere ismét megtiltotta, 

hogy a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) március 10-én felvonulást szervezzen a székely 

vértanúk emlékművétől a város főteréig, és tiltakozó megmozdulást tartson a prefektúra 

előtt – jelentette be Izsák Balázs SZNT-elnök keddi marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján. A 

polgármester csak a székely vértanúk emlékművénél tartandó megemlékezéshez adta 

hozzájárulását. 

 

A kárpátaljai magyarság megvédését vitatta meg a nemzetbiztonsági 
bizottság 
2015. február 3. - MTI, Kárpátalja Ma, Mandiner, index.hu, MNO, Klubrádió 

Az ukrán konfliktusról, és kiemelten a kárpátaljai magyarság helyzetéről tájékozódott a 

magyar országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága keddi zárt ülésén. A bizottság több mint 

két órás ülésén többek között Tasnádi László, a Belügyminisztérium rendészeti 

államtitkára, Göbölös László, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója, Pásztor István, az 

Információs Hivatal főigazgatója, valamint Papp Károly országos rendőrfőkapitány adott 

tájékoztatást az ukrajnai helyzetről. A több mint kétórás tanácskozás után nyilatkozó 

képviselők beszámolója szerint kiemelten foglalkoztak az ukrajnai kisebbségek, köztük a 

kárpátaljai magyarság sorozásáról. 

 

Nemzetközi Bíróság: Sem Szerbia, sem Horvátország nem bűnös népirtásért 
2015. február 3. –MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A hágai Nemzetközi Bíróság (ICJ) elutasította Horvátország keresetét és Szerbia 

ellenkeresetét is arra vonatkozóan, hogy a másik fél népirtást követett el a horvát 

területeken 1991 és 1995 között. Peter Tomka, a bíróság elnöke az ítéletet ismertetve 

közölte: sem Horvátország, sem Szerbia nem tudta bizonyítani, hogy a másik fél népirtást 

követett el. A két ítélet indoklásaként Tomka kifejtette, megvolt a szándék minkét 

népcsoport kitelepítésére a horvát területek egy részéről, de a végső cél nem a 

népcsoportok fizikai megsemmisítése volt, a bűncselekmény pedig csak ezáltal vált volna 

népirtássá. A bíróság megállapította, hogy az egykori Jugoszláv Néphadsereg (JNA) és a 

szerb erők több bűncselekményt is elkövettek a védett embercsoportokkal szemben, de 

azzal a szándékkal, hogy „katonailag megbüntessék” és kiköltöztessék őket. 
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Amerikai apanázs a „neptunos” RMDSZ-eseknek 
2015. február 3. – Krónika 

Kisebb szolgálatokkal, esetenként pénzzel honorálta a Project on Ethnic Relations (PER) 

amerikai szervezet a kilencvenes években lezajlott román–magyar tárgyalások magyar 

résztvevőit – derítette ki az Átlátszó Erdély. A nemrég beindított oknyomozó blog több 

száz oldalnyi, eddig nem publikált dokumentum alapján közölt cikksorozatot a bukaresti 

hatalom képviselői és az RMDSZ politikusai közötti egyeztetésekről. A találkozók egyik 

helyszíne, a fekete-tenger-parti üdülőtelep neve alapján Neptun-tárgyalásokként elhíresült 

találkozók annak idején heves vitát váltottak ki erdélyi magyar politikai körökben. 

 

Kelemen: nem befolyásolhattam az igazságszolgáltatást 
2015. február 3. – transindex.ro 

Nem befolyásolhattam az igazságszolgáltatást, mivel egy jogerős ítélet után fejeztem ki a 

véleményemet - nyilatkozta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azzal kapcsolatban, hogy a 

Bírósági Felügyelet vizsgálatot indított a Nagy Zsolt elítélésével kapcsolatos kijelentései 

miatt. Kelemen a Mediafaxnak elmondta, tiszteletben tartja az igazságszolgáltatás 

döntéseit, viszont joga kell, hogy legyen egy véleményhez azután, hogy az ítéletet 

kihirdették. Amikor az egész világon a szólásszabadság mellett harcolnak, nem érti, hogy 

mi a probléma egy végleges ítélet utáni véleménynyilvánítással - mondta. 

 

Kovács Péter: nem fogunk hallgatni, amikor igazságtalanságokkal vádolják az 
RMDSZ politikusait 
2015. február 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„Értelmezhetetlennek és indokolatlannak tartjuk a Bírósági Felügyelet vizsgálódását 

Kelemen Hunor Nagy Zsolt ítéletére vonatkozó kijelentései miatt. A Bírósági Felügyelet 

kezdeményezése megkérdőjelezi a szólásszabadság elvét, annak a szólásszabadságnak az 

elvét, amiért Franciaországban néhány héttel ezelőtt a világ vezetői utcára vonultak és 

követelték annak betartását" – így értékelte Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára kedden a 

Legfelsőbb Bírói Tanács kezdeményezésére indult kivizsgálást. 

 

Borbély: újra kell tárgyalni a decentralizációs törvényt 
2015. február 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ idei, 2015-ös évi prioritásait ismertette hétfőn, február 2-án a parlament 

februári ülésszakának első ülésén Borbély László, a Szövetség politikai alelnöke. Az 

RMDSZ elvárja a kormánytól, hogy a kisebbségi oktatás tekintetében másként járjanak el 

az osztályösszevonások terén, mint a többségi tanintézményekben, különben, főként a 

szórványban, de nem csak, asszimilációs folyamatoknak lehetünk tanúi. „Emellett, 

amennyiben erős helyi önkormányzatokat és közösségeket akarunk, a decentralizációs 

törvényt is újra kell tárgyalni, az önkormányzatoknak méltányos finanszírozást kell 

biztosítani. Ezért is nem tudunk egyetérteni az éves költségvetésben elfogadott 

E
rd

é
ly

 

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/amerikai-apanazs-a-aneptunosa-rmdsz-eseknek
http://itthon.transindex.ro/?hir=38761
http://itthon.transindex.ro/?hir=38762
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szándékokkal. Az önkormányzatoknak a visszaosztott költségvetés-kiegyensúlyozási 

összegeket szabályzó kritériumokat újra kell tárgyalni, még a költségvetés módosítása 

előtt” – fogalmazott Borbély. 

 

Még nem tudni, hogy ki veszi át Bartolf Hedvig helyét 
2015. február 3. – transindex.ro 

Aurora Parfeni főtanfelügyelő-helyettes vette át ideiglenesen a nemrég lemondott Bartolf 

Hedvig helyét a Hargita Megyei Tanfelügyelőség élén. A tanfelügyelőség az oktatási 

minisztériumtól várja Bartolf lemondásának írásbeli elfogadását, majd az új főtanfelügyelő 

kinevezését. Arról nincsenek információk, hogy ki lehet Bartolf utóda. 

 

Különutas politikát rótt fel az RMDSZ-nek az EMNP új elnöke 
2015. február 3. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az EMNP politikai palettán elfoglalt helyéről Szilágyi Zsolt azt mondta, következetes, az 

autonómiát és a modern európai regionalizmust képviselő jobboldali pártról van szó, 

amely elutasítja a diktatúra minden formáját. Hangsúlyozta, az EMNP pont azokért a 

célokért küzd, amelyeket más politikai szereplők elfelejtettek, vagy mellőznek. A párt 

eddigi választási teljesítményeiről a politikus azt mondta, az EMNP a romániai magyar 

szavazatok mintegy 15 százalékát tudhatja magáénak, ami komoly eredmény, tisztes 

helytállás. Hozzátette: legfontosabb céljuk, hogy jól szerepeljenek a 2016 tavaszán sorra 

kerülő helyhatósági választáson. 

 

Eltávolították a székely zászlót a sepsiszentgyörgyi parkból 
2015. február 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Eltávolították az óriás székely zászlót a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkból. Bálint József, a 

Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi elnöke keddi sajtótájékoztatón elmondta: 2013 

június 4-én a trianoni megemlékezéskor a polgári párt helyezte el az óriás székely zászlót, 

a Kovászna megyei prefektusok azonban minden alkalomkor a sepsiszentgyörgyi 

polgármestert szólították fel annak eltávolítására. Mivel a prefektúra által kezdeményezett 

perben végleges ítélet született és a sepsiszentgyörgyi polgármester számára pénzbírságot 

is kilátásba helyeztek, az MPP úgy döntött, bevonja a zászlót, hogy miattuk ne büntessenek 

senkit – nyilatkozta Bálint József. 

 

A főtanfelügyelő szerint a csökkenő diáklétszám miatt nem életképes a 
minisztérium pénzutalási módszere 
2015. február 4. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem tartható fenn a fejkvótaalapú finanszírozással a hazai oktatási rendszer – jelentette ki 

tegnapi sajtótájékoztatón Keresztély Irma. A Kovászna megyei főtanfelügyelő Mihai Sorin 

Cîmpeanu oktatási miniszterrel is ismertette álláspontját, azonban az nem talált kedvező 

fogadtatásra. 
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Hedvig ügyvédje nem lepődött meg a bíróság döntésén 
2015. február 3. – hirek.sk 

Roman Kvasnica, Zsák-Malina Hedvig ügyvédje számított rá, hogy a Nyitrai Járásbíróság 

hamis tanúzás miatti vádemelés elutasításáról szóló döntése után még nem fejeződik be 

ügyfele vesszőfutása. Úgy véli, várható volt, hogy a fellebbviteli bíróság semmissé 

nyilvánítja a járásbíróság döntését. 

 

Híd: Malina Hedvig ügye a Fico-kormány önzőségének mintapéldája 
2015. február 3. – bumm.sk, Új Szó 

A Híd szomorúan értesült a Nyitrai Kerületi Bíróság döntéséről, amely visszautalta a járási 

szintre Malina-Žák Hedvig hamis tanúzás vádjával indított ügyét - olvasható a párt keddi 

állásfoglalásában. „Malina Hedvig ügye sajnos mint cseppben a tenger tükrözi a Fico-

kormányok működési elvét. Nem az állam van a polgárokért, hanem a fordított az elvárás. 

A helyi népszavazások eredményét semmibe veszik. Az állampolgárságukat elvesztők 

helyzete a mostani változások után is rendezetlen, kusza” – áll a közleményben. 

 

Gubík: Nem könyörögjük vissza magunkat 
2015. február 3. – hirek.sk, Felvidék Ma, hirado.hu 

Gubík László szerint a most életbe lépett, a szlovák állampolgárság „államérdekből” 

történő visszaadását lehetővé tevő miniszteri rendelettel nagyon sok a probléma. Úgy véli, 

egy ilyen horderejű kérdést nem rendeleti úton, hanem törvényben kellene szabályozni. 

Gond az is, hogy túl nagy a belügyminiszter mozgástere, nincs ugyanis pontosan 

szabályozva, milyen objektív feltételek mellett szerezhető vissza az állampolgárság, így a 

kérelmező ki van téve a tárcavezető kénye-kedvének. A harmadik gond – folytatta a sort a 

szakember –, hogy ez a rendelet továbbra sem oldja meg azon, szlovák állampolgárságukat 

elvesztett személyek helyzetét, akik nem rendelkeznek a másik államban lakcímmel, nem 

élnek ott életvitelszerűen. 

 

Komáromban már nincsenek MKP-tagok? 
2015. február 3. – bumm.sk 

A komáromi MKP-t megszüntették, de ez azt jelenti hogy a komáromi MKP-tagok 

párttagsága is megszűnt? De akkor ki hívja össze az ezt vizsgáló bizottságot? Egyáltalán, 

hogyan képzeli az MKP az összefogást? Megszólaltak a komáromi MKP tagjai, akiket az 

MKP országos szervei eddig nem kérdeztek. Czíria Attila szerint a komáromi MKP-tagság 

megszűnése/nem megszűnése kapcsán több nézet is létezik. Van, aki szerint megszűnt 

mindenki tagsága (ahogy Berényi is erre jutott levelében), van olyan is, aki szerint a 

tisztségviselők tagsága nem szűnt meg (ahogy egy online interjúban Samu István látta), 

megint mások szerint a szervezet megszűnése nincs hatással a tagok tagsására. A helyzet 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150203133731/Hedvig-ugyvedje-nem-lepodott-meg-a-birosag-dontesen.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/02/03/hid-malina-hedvig-ugye-a-fico-kormany-onzosegenek-mintapeldaja
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abszurditására jellemző, hogy az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság lenne 

hivatott dönteni a kérdésben, ám elnöke, Sebők Zoltán, aki a bizottságot összehívhatná, 

történetesen komáromi MKP-tag. Ha tehát valóban megszűnt az ő párttagsága is, az ezt 

vizsgáló bizottságot sem tudja összehívni. 

 

Híd: miniszterelnök-helyettesi szinten kell foglalkozni az emberi jogokkal 
2015. február 3. – Új Szó 

A szlovák kormány hatásköri módosítást javasol az emberi jogok területén. Az illetékességi 

törvény módosítása szerint az emberi jogi terület a külügyminisztérium hatásköréből az 

igazságügyi tárcához kerülne. A Híd az emberi jogi agendának egy különálló, 

miniszterelnök-helyettesi posztot hozna létre. 

 

Tamás Ilonka néni: Kaliňák döntse el, hogy az én személyem államérdeket 
szolgál-e? 
2015. február 3.  – Felvidék Ma 

Tamás Ilonka néni elmondta, nem fogja visszakérni a szlovák állampolgárságot! „Adják 

vissza ugyanúgy, ahogyan elvették!” - szögezte le. Majd kifejtette: „Mi az, hogy kérjem 

vissza? Én? Én, aki májusban 103 éves leszek. Aki egész életemben a köznek szolgáltam, 

rengeteg gyereket tanítva az évtizedek során. Csehszlovákia és Szlovákia is magas 

kitüntetésekkel ismerte el munkámat! Most meg unokám korú hatalmasoknak 

könyörögjek, hogy adják vissza azt, amit törvénytelenül elvettek, és Kaliňák döntse el, hogy 

az én személyem államérdeket szolgál-e, avagy továbbra is kockázati tényezőnek tart? 

 

Zenta: Magyar jelentkezőket is várnak a szónokversenyre 
2015. február 3. – Vajdaság Ma 

Tízedik alkalommal szervezi meg a Dr. Zoran Ɖinđić Alapítvány és a Demokrata Párt a 

Szónoklatok Zoran tiszteletére elnevezésű szónokversenyt, amelyet idén a szerb mellett 

magyar és szlovák nyelven is meghirdetnek, hangsúlyozták a szervezők. A versenyre 

tizennyolc és harminc év közötti fiatalok jelentkezését várják, szerb, magyar vagy szlovák 

nyelvű szónoklatokkal. A jelentkezés lehetőségeiről, a verseny szabályairól és a körzeti 

versenyek beosztásáról bővebb tájékoztatás a www.ds.org.rs/besednistvo oldalon 

található. 

 

Konzuli fogadónapot tartottak Temerinben 
2015. február 3. – Vajdaság Ma 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott ma délelőtt Temerinben Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa. Dr. Plank Zoltán konzul a helyi CMH irodában öt ügyintézővel fogadta a 

magyar állampolgárságot kérelmezőket. Mint elmondta, ez alkalommal 165 kérelmet 
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vettek át, továbbra is ugyanazon feltételeknek kell megfelelni: bizonyítani kell, hogy valaki 

a családban egykor magyar állampolgár volt, illetve a magyar nyelv középszintű ismerete is 

elengedhetetlen. 

 

A tehetséges diákokat támogatják 
2015. február 3. – Magyar Szó 

ól sikerült jótékonysági bált szervezett a hétvégén Zentán a Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium és Kollégium tanárai által életre hívott InGenium Alapítvány, amelynek célja a 

tehetséges vajdasági magyar diákok felkutatása és felkarolása. A Royal Hotelben 

megtartott vidám táncos mulatság alkalmával a szervezők közel száz tombolanyereményt 

sorsoltak ki, az alapítványt támogató magánszemélyek és cégek ajándékait, a bevétel 

megközelítette a kétszázezer dinárt. Az adományok közül kiemelkedik az Áder János, 

Magyarország államfője által dedikált értékes könyvajándék. 

 

Ajándékozza meg a könyvtárat! 
2015. február 4. – Magyar Szó 

A Szabadkai Városi Könyvtár az idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját, amihez 

kapcsolódóan több eseményre is sor kerül. Így februárban kezdetét veszi a már 

hagyományos Kalandozás Könyvországban nevet viselő olvasásnépszerűsítő akciójuk a 

fiatal olvasók körében, illetve könyvajándékozó napot tartanak. 

 

III. Görögkatolikus Jótékonysági Farsangi Bál 
2015. február 3. - Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

„Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek, ideje a gyásznak, és ideje a táncnak" - idézte A 

prédikátor könyvét Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának 

főkonzulja január 31-én a III. Görögkatolikus Jótékonysági Farsangi Bál megnyitásakor. A 

főkonzulhoz hasonlóan a bál  szervezői, a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ), a 

GörögKör, a Sztojka-líceum és a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület papsága is 

úgy gondolta, hogy a háborús időben is folytatni kell a két évvel ezelőtt megkezdett 

hagyományt: szükség van a kárpátaljai magyar görögkatolikusok számára szervezett 

farsangi bálra, ahol a hívek találkozhatnak.  

 

Az első világháborús levelek története Lendván is 
2015. február 3. - Népújság 

Lendván, a Bánffy Központ kávézójában múlt pénteken mutatták be a Vágyakozás a 

lövészárkokból – egy szécsiszentlászlói házaspár, Jankó Zsigmond és Kovács Matild 

levelezése az első világháború alatt című kötetet. A kiadók nevében Király M. Jutka, a 
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http://www.magyarszo.com/hu/2604/kozelet_oktatas/121640/A-tehets%C3%A9ges-di%C3%A1kokat-t%C3%A1mogatj%C3%A1k.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2605/vajdasag_szabadka/121667/Aj%C3%A1nd%C3%A9kozza-meg-a-k%C3%B6nyvt%C3%A1rat!.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/iii-gorogkatolikus-jotekonysagi-farsangi-bal/
http://www.nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/10239-2015-02-03-19-36-40
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Népújság felelős szerkesztője köszöntötte a jelenlévőket, majd Šövegeš Lipovšek Gordana, 

a Maribori Területi Levéltár levéltárosa, a több mint négyszáz fennmaradt levél 

„gondnoka", a könyv szerkesztője és Pintér Tamás, a budapesti Nagy Háború Kutatásáért 

Közhasznú Alapítvány elnöke, a Nagy Háború Blog szerkesztője szólt a levelek és a Jankó 

házaspár élettörténetéről, illetve a levelek jelentőségéről a történelemkutatók és a 

helytörténet szempontjából. 

 

Ápolni kell a kapcsolatokat 
2015. február 3. - Népújság 

A 2014-es év sportolója rendezvény keretében ünnepelték meg Lendván a Lendvai 

Sportszövetség és a Zala Megyei Sportszövetség 50 éves baráti együttműködését, 

sportkapcsolatát. A fél évszázaddal ezelőtt indult példamutató sportbarátságra nem csak a 

kezdeményezők, hanem mindenki büszke lehet. Horvat Meštrovič Franc, a Lendvai 

Sportszövetség Nemzetközi Bizottságának elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a 

határon túli szövetséggel nagy odaadással ápolják a kapcsolatot különböző 

sportesemények révén. 

 

Vadregényes téli alkotótábor Bécsben 
2015. február 3. - Volksgruppen 

Bécsben a tél ellenére február 2. - 6-ig ismét szerveznek vadregényes tábort, ez alkalommal 

téli tábort 9 -13 éves gyerekek számára. A tábort Antalfi Dániel és Fuchs Vivien hozták 

létre, a gyerekek a színes program mellett megtanulhatják a magyar nyelvet. 

 

A cseh miniszterelnök fogadta a Brünni Magyar Polgári Egyesület elnökét 
2015. február 3. – hirek.sk 

Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök február 2-án hivatalos látogatáson fogadta Lelovics 

Pált, a Brünni Magyar Polgári Egyesület (BMPE) elnökét. A miniszterelnök nagy 

megelégedéssel fogadta Lelovics szavait, amellyel méltatta a Cseh Köztársaságban már egy 

éve hatályban lévő, haladó szellemű, állampolgársági törvény gyakorlati alkalmazását, 

valamint a cseh állam elsősorban az országban élő európai nemzetekhez tartozó 

kisebbségek iránti pozitív viszonyát. Sobotka biztosította a BMPE elnökét arról, hogy a 

cseh kormány megtesz mindent annak érdekében, hogy az ország területén elő nemzeti 

kisebbségekhez tartozó cseh és kettős (többes) állampolgárok a Cseh Köztársaság területén 

ne érezzék magukat idegennek. 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

C
se

h
o

rs
zá

g
 

http://www.nepujsag.net/index.php/sport/10235-2015-02-03-19-24-56
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2692886/
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20150203100055/A-cseh-miniszterelnok-fogadta-a-Brunni-Magyar-Polgari-Egyesulet-elnoket.html
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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