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Külügyi bizottság: a kárpátaljai stabilitás fenntartása alapvető érdek 
2015. február 9. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap, Orientpress, Inforádió 

A magyar országgyűlés külügyi bizottsága is tárgyalta hétfőn az ukrán helyzetet. A zárt ülés 

után Németh Zsolt, a külügyi bizottság fideszes elnöke azt mondta: Magyarország nem 

engedi, hogy aránytalanul sorozzák be a kárpátaljai magyarokat. Németh Zsolt arról 

beszélt: Kárpátalja egyelőre a viszonylagos stabilitás szigete Ukrajnán belül, és ennek a 

fenntartása minden parlamenti párt szerint alapvető érdek. Németh Zsolt kijelentette: 

"Szeretnénk továbbá elérni azt, hogy semmilyen mértékben aránytalanul ne érintse a 

kárpátaljai magyarságot a sorozás, illetőleg hogy fönnmaradjon az a lehetőség, hogy 

Kárpátalján tölthessék le adott esetben a tartalékosok vagy esetleg a besorozottak a 

sorkatonai szolgálatukat”  

 

Kolozsvári civil szervezet indít újabb pert a kétnyelvű városnévtábláért 
2015. február 9. – Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Magyar 

Hírlap 

A Kolozsváron bejegyzett Minority Rights jogvédő egyesület újabb pert indít, hogy a város 

bejáratainál helyezzenek ki kétnyelvű, román–magyar helységnévtáblákat – jelentette be 

egy hétfői kolozsvári sajtótájékoztatón Szőcs Sándor, a frissen bejegyzett civil szervezet 

elnöke, és Szőcs Izabella, a kétnyelvű táblákért korábban pereskedő, Hollandiában 

bejegyzett magyar emberi jogi szervezet jogi képviselője. Az újabb per kezdeményezői 

felhívással fordultak a kolozsvári magyar civil szervezetekhez és pártokhoz. A civil 

szervezetektől és a kolozsvári magyaroktól azt kérték, hogy csatlakozzanak a felperesekhez. 

A pártoktól azt kérték, hogy ne indítsanak pereket a kétnyelvű helységnévtáblákért. Az 

elmúlt 25 évben ezt megtehették volna. Ha nem tették, most bízzák a civilekre – jelentette 

ki Szőcs Izabella. 

 

Beadvánnyal fordult az EMNP a kolozsvári polgármesteri hivatalhoz a 
helységnévtábla-ügyben 
2015. február 9. – transindex.ro, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezete "a kolozsvári városvezetés által 

hangoztatott európai értékekkel ellentétesnek" tartja a bírósági döntést, mely 

érvénytelenítette azt az első fokon már elfogadott ítéletet, mely kimondta a város 

helységnévtáblájának többnyelvűsítését - közölte az EMNP. Mint írták, emiatt a Kolozs 

megyei szervezet beadvánnyal fordult a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalhoz, kérve a város 

helységnévtábláin a magyar elnevezések mihamarabbi feltüntetését. A tábla-ügy minél 

gyorsabb és méltányosabb megoldására Kolozsvár polgármesterének is lehetősége lenne, 

aki hosszadalmas jogi procedúrák nélkül is rendelkezhetne a többnyelvű táblák kitételéről 

- írják. 
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http://www.hirado.hu/2015/02/09/kulugyi-bizottsag-a-karpataljai-stabilitas-fenntartasa-alapveto-erdek/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kolozsvari-civil-szervezet-indit-ujabb-pert-a-ketnyelvu-varosnevtablaert
http://itthon.transindex.ro/?hir=38810
http://itthon.transindex.ro/?hir=38810
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Bretfelean szerint külföldi támogatással viszik Marosvásárhelyre a részeg 
felvonulókat 
2015. február 9. – transindex.ro 

Külföldről támogatják a Székely szabadság napjára tervezett felvonulást Valentin 

Bretfelean rendőrségi vezető szerint, aki a marosvásárhelyi köztéri rendezvényeket 

engedélyező bizottság elnöke is. „Ahhoz, hogy ennyi embert idehozzanak 

Marosvásárhelyre, hogy kifizessék az autóbuszokat, hogy inni adjanak az embereknek 

útközben, hogy megérkezéskor elég részegek legyenek, finanszírozás szükséges" - mondta 

Bretfelean, aki szerint ő már régebben figyelmeztetett erre, és Izsák Balázs SZNT-elnök 

nem cáfolta meg. 

 

Riportot közvetít kedden az Erdély TV a 25 évvel ezelőtti könyves-gyertyás 
tüntetésről 
2015. február 9. – transindex.ro 

A 25 évvel ezelőtti könyves-gyertyás tüntetés néven elhíresült néma marosvásárhelyi 

felvonulásról készített átfogó riportot az Erdélyi Magyar Televízió stábja. A Metszet című 

magazinműsor keretében kedden este 8 órától képernyőre kerülő műsort archív felvételek 

színesítik, és a tüntetés több elsővonalas résztvevője is megszólal. Szepessy László, a néma 

tüntetés főszervezője feleleveníti a szervezés nehézségeit, beszél arról a tenni akarás 

vágyról, ami 25 évvel ezelőtt jellemezte a vásárhelyieket, illetve az egész erdélyi 

magyarságot. 

 

Újjáéleszteni az Arad–Lendva kapcsolatot 
2015. február 9. – Nyugati Jelen 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével, Horváth Ferenc a 

közelmúltban, Aradra látogatott. Elmondta, hogy a várossal Lendva korábban is jó 

kapcsolatot ápolt, azonban ahogy kikerült a város vezetéséből ez a kapcsolat idővel 

ellaposodott. Mivel most újra alpolgármestere Lendvának ezt szeretné újjáéleszteni. A 

muravidéki magyarsággal kapcsolatban elmondta, hogy Mura-vidéki magyarság manapság 

hivatalosan olyan 5-6 ezer főre tehető, tehát viszonylag kis létszámú, szerintem viszont 

nem hivatalosan a számuk ennek a duplája. Azért van ekkora különbség a két szám között, 

mert nálunk nagyon sok a vegyes házasság, ezért sokan mindkét nemzetiséghez kötődnek. 

Kiemelte, hogy a szlovén állam jelentős mértékben támogatja a magyar intézményeket és 

önkormányzatokat és egyre több magyarországi forrást is fel tudnak használni. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38813
http://itthon.transindex.ro/?hir=38814
http://itthon.transindex.ro/?hir=38814
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ujjaeleszteni_az_arad_lendva_kapcsolatot.php
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Új választási törvény? – „Hozzuk létre Székelyföld régiót saját parlamenttel 
és kormánnyal” 
2015. február 9. – Erdély Ma 

Én sem most, sem korábban nem írtam levelet Izsák Balázsnak – indította 

sajtóértekezletét a levelezés másolatát osztogatva Márton Árpád. A sepsiszentgyörgyi 

parlamenti képviselő „mindenkinek saját belátására” bízta, miként értékeli azt, hogy a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke úgy jelentette meg az ő véleményét, mintha 

egymással leveleztek volna. A képviselő nem kívánta találgatni, miért „csúsztatott” Izsák 

Balázs, amikor közzétette a levelezést a sajtóban. Márton Árpád kitért néhány aspektusra, 

ami „nem kapott elég hangsúlyt” a sajtóban az RMDSZ 25 éves születésnapja alkalmából 

Kolozsváron szervezett ünnepségen. 

 

Kincses Előd ügyvéd szerint az igazságszolgáltatás szándékosan 
magyarellenes 
2015. február 10. – Krónika 

Az igazságszolgáltatás képviselői úgy csűrik-csavarják a székely zászló használatának 

ügyét, hogy az ne feleljen meg a romániai magyarságnak – állítja Kincses Előd, aki több 

zászlóperben is elvállalta az érintett magyar szervezetek képviseletét. A Krónikának 

nyilatkozó marosvásárhelyi ügyvéd szerint a szimbólumhasználat elleni harc miatt 

„Románia minden bizonnyal komoly tandíjat fog fizetni” a későbbiekben. 

 

Megemlékezés új helyszínen 
2015. február 10. – Krónika  

Új helyszínen, a főtéri virágóránál szervezi meg a 25 évvel ezelőtti marosvásárhelyi 

gyertyás-könyves tüntetésre való mai megemlékezését az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Maros megyei szervezete, miután a polgármesteri hivatal nem engedélyezte a Színház téri 

rendezvényt. „Azért volt szükség a helyszíncserére, mert Dorin Florea polgármester azt 

mondta, hogy a Színház teret csak kulturális rendezvények megszervezéséhez bocsátják 

rendelkezésre. Ők ajánlották a virágóra és az Avram Iancu-szobor közötti részt” – közölte 

Cseh Gábor, az EMNT Maros megyei elnöke. 

 

Nem jogi kérdés a táblaügy? 
2015. február 10. – Krónika 

Dr. Veress Emőd, a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének egyetemi docense, ügyvéd 

a nyugat.ro portálon megjelent írásában rámutatott: a többnyelvű helységnévtáblák 

kérdését Kolozsvár esetében elsősorban politikai, és nem jogi kérdésnek tartja. „A jog 

fegyverei nem állnak egyértelműen a mi oldalunkon, hogy peres úton lehessen elérni 

biztos eredményt. A jog és az igazságérzet nem mindig vannak összhangban” – fogalmaz a 

jogász. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=181196&cim=uj_valasztasi_torveny_hozzuk_letre_szekelyfold_regiot_sajat_parlamenttel_es_kormannyal
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=181196&cim=uj_valasztasi_torveny_hozzuk_letre_szekelyfold_regiot_sajat_parlamenttel_es_kormannyal
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MKP: Az új rendelet-kiegészítés semmilyen előrelépést nem jelent 
2015. február 9. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja elnökét, Berényi Józsefet kérdezte a Felvidék Ma a hatályba 

lépett állampolgársági miniszteri rendeletről. A pártelnök emlékeztetett arra, hogy az MKP 

még 2014 decemberében megfogalmazta álláspontját a belügyminiszteri rendelettel 

kapcsolatban, és az továbbra is érvényes. Az MKP többek között rámutatott, hogy „a 

belügyminisztérium új rendelete szélsőséges cinizmusával a Beneš-dekrétumokat idézi”. 

 

Cserkészszövetség - negyedszázados szolgálat az ifjúságért 
2015. február 9. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Hétvégén tartotta XXI. Szövetségi Közgyűlését a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a 

lévai járásbeli Paláston. A szervezet idén ünnepli újjáalakulásának 25. évfordulóját, a 

rendezvény a jubileum jegyében telt. A mostani ünnepi közgyűlés meghatározó pont az 

SZMCS életében, ugyanis a közgyűlés elfogadta a szervezeti struktúra átalakítását. 

 

Nenad Čanak nekiment Deli Andornak 
2015. február 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Éles kritikával illette Deli Andort, a Fidesz vajdasági illetőségű európai parlamenti 

képviselőjét, korábbi tartományi titkárt Nenad Čanak. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

(LSV) elnöke azt mondta, Deli Andor „a magyar szélsőjobboldal szolgája”. Deli Andor 

elutasította az LSV kritikáit. „Egyáltalán nem érdekelnek ezek a kijelentések, és nincsenek 

kihatással a munkámra. Azt kell tudni, hogy kiktől érkeznek az efféle kijelentése – 

fogalmazott a támadással kapcsolatban Deli Andor. Čanak erre azt reagálta, hogy Deli a 

kritika elutasításával és az LSV számlájára kimondott sértésekkel egyetlen érvet sem 

mondott ki, hanem csak azoknak a jobboldali szélsőségeseknek a stílusában szólt, „akiknek 

a szégyentelen szolgája.” 

 

A pszichofizikai alkalmasság felmérése magyarul 
2015. február 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács közleményben tájékoztatja az érdekelteket, hogy a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálattal és a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi 

Egyenlőségi Titkársággal február elején megkötött együttműködési megállapodása alapján 

az idei évben is megteremtődtek a feltételek az oktatási, valamint nevelési 

foglalkoztatottak pszichofizikai alkalmassági felmérésére magyar nyelven. E megállapodás 

célja, hogy a nyelvi akadályok, amelyekkel az iskoláskor előtti nevelési intézmények, 

általános és középiskolák foglalkoztatottjai. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/51709-mkp-az-uj-rendelet-kiegeszites-semmilyen-elorelepest-nem-jelent
http://www.hirek.sk/itthon/20150209174018/Cserkeszszovetseg-negyedszazados-szolgalat-az-ifjusagert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18241/Nenad-Canak-nekiment-Deli-Andornak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18240/A-pszichofizikai-alkalmassag-felmerese-magyarul.html
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Kis matematikusok mérték össze tudásukat Zentán 
2015. február 9. – Magyar Szó 

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban mintegy száz 3–10. osztályos diák 

részvételével tartották meg a Curie Matematika Emlékverseny vajdasági területi döntőjét. 

A döntőre a levelező fordulón legtöbb pontszámot elért diákokat hívták meg. A területi 

döntő végén az eredményhirdetését és a díjkiosztót az Alkotóházban bonyolították le, ahol 

a verseny szervezői, a gimnázium és az InGenium alapítvány nevében Csikós Pajor Gizella 

matematikatanár, az alapítvány igazgatóbizottságának az elnöke gratulált a diákoknak. A 

helyezést elért tanulók és felkészítő tanáraik könyvajándékokat kaptak. 

 

Kárpátaljára és Kelet-Ukrajnába visz segélyszállítmányokat a református 
szeretetszolgálat 
2015. február 9. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja 

Több millió forint értékben visz segélyszállítmányokat Kárpátaljára és Kelet-Ukrajna 

menekülttáboraiba a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). A szervezet szerdán 2-

3 tonna élelmiszert, higiéniás csomagokat és gyógyászati fogyóeszközöket szállít 

kárpátaljai katonai kórházba, árvaházba és a besorozott katonák hátrahagyott 

családjaihoz. Szombaton a második segélyszállítmányt szakképzett orvosok kísérik, akik 

ingyenes, teljes körű orvosi vizsgálatot és alapellátást biztosítanak a rehabilitációs 

intézményben - közölte a szeretetszolgálat hétfőn az MTI-vel. 

 

Magyar misztikus dráma Bécsben 
2015. február 9. - Volksgruppen 

Szombaton került bemutatásra első alkalommal a budapesti Napfényes Színi Társulat 

előadásában J. W. Goethe: Mese a Zöld Kígyóról és a Szép Liliomról című meséjéből 

készült színdarab a bécsi Theater Akzent-ban. Az előadásban magyar színészek, zenészek 

és mozgásművészek elevenítették fel a régi hagyományait a misztikus drámának. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2610/vajdasag_zenta/121949/Kis-matematikusok-m%C3%A9rt%C3%A9k-%C3%B6ssze-tud%C3%A1sukat-Zent%C3%A1n.htm
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/karpataljara-es-kelet-ukrajnaba-visz-segelyszallitmanyokat-reformatus-szeretetszolgalat
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/karpataljara-es-kelet-ukrajnaba-visz-segelyszallitmanyokat-reformatus-szeretetszolgalat
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2693805/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 
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Hírvivő   
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