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Kolozsvári táblaügy: indulatos vita a tanácsülésen 
2015. február 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap 
Indulatos vita alakult ki a kolozsvári önkormányzati testület szerda délutáni ülésén a 
kétnyelvű városnévtáblákkal kapcsolatban. Az Actualdecluj.ro portál – MTI által idézett – 
beszámolója szerint a témát Emil Boc polgármester hozta szóba. „Bepereltek, és 
védekeztünk” – így magyarázta, hogy a polgármesteri hivatal fellebbezett a kétnyelvű – 
román–magyar – táblák kihelyezését előíró bírósági ítélet ellen. Az ülést is vezető Csoma 
Botond tanácsos kijelentette: amíg a polgármester aláírásával pereskedik a hivatal azért, 
hogy ne kelljen kitenni a kétnyelvű táblákat, addig a sokat emlegetett multikulturalizmus 
üres szöveg. Az RMDSZ színeiben megválasztott tanácsos azt is kijelentette, hogy a 
szövetség a magyar mellett a német feliratot is szükségesnek tartja. 
 

Brenzovics: egyelőre kevés magyart hívtak be harcolni 
2015. február 12. – Inforadio, Karpatinfo 
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke reméli, hogy 
mihamarabb megszülethet az ukrán-orosz konfliktus diplomáciai megoldása. Az ukrán 
parlament képviselője hozzátette: eddig nagyon kevés magyart hívtak be ténylegesen 
harcolni, mert a kárpátaljai férfiak többsége külföldön dolgozik - írja az inforadio. A 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke nem tudta megerősíteni azokat a magyar 
sajtóban olvasható híreket, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség létszámarányánál 
nagyobb számú behívók érkeznek a térségbe. Mint mondta, nem rendelkeznek ilyen 
információval. 

 
Vass Levente: újra kell gondolnunk a marosvásárhelyi RMDSZ-hez való 
viszonyunkat 
2015. február 12. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 
A magát az RMDSZ belső ellenzékeként meghatározó körnek újra kell gondolnia a 
marosvásárhelyi RMDSZ-hez való viszonyát - írta csütörtöki közleményében Vass Levente. 
Ez a kör "nem lát lehetőséget arra, hogy a jelenlegi helyzetben az RMDSZ mellett 
felelősségrészt tudjon vállalni olyan közösségi ügyekben, mint amilyen például a jövő évi 
polgármester-választás" - áll a közleményben. Vass szerint értékelendő, hogy a városi 
RMDSZ nyitott az egyeztetésre, viszont ez a nyitás a formális gesztuson túl minden 
tartalmi szándéktól mentes volt, így nehezen látják a helyzetüket "egy olyan szervezetben, 
amely a látszatra épít, és emiatt alig létezik már" - írta. 
 

Magyar alpolgármestere van Nagyváradnak 
2015. február 12. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 
Huszár István RMDSZ-es önkormányzati képviselőt választották Nagyvárad egyik 
alpolgármesterének a PSD-s Ovidiu Mureşan helyébe, tudta meg a Transindex Szabó 
József nagyváradi RMDSZ-es tanácsostól. Szabó elmondta, hogy az alpolgármester 
megszavazásakor a hét PSD-s önkormányzati képviselő kivonult a teremből. Szabó a Bihar 
megyei RMDSZ-PNL keretegyezmény részleteire vonatkozó kérdésre azt mondta, hogy 
arról majd az RMDSZ tárgyalóbizottságának a tagjai – Kiss Sándor Bihar megyei RMDSZ-
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elnök, Biró Rozália szenátor és Szabó Ödön parlamenti képviselő - fognak beszámolni egy 
sajtótájékoztató keretében. 
 

Sógor: egyre többen ismerik fel a „koppenhágai dilemmát” az EU-ban 
2015. február 12. – maszol.ro, Erdély Ma 
Az Európai Parlament tagjai szerdán megvitatták a demokrácia, a jogállamiság és az 
alapvető jogok uniós keretéről szóló kezdeményezést. A Bizottság alelnöke, Frans 
Timmermans és a lett soros elnökség képviselőjének részvételével az EP-képviselők arról 
vitáztak, hogy a tagállamok teljesítik-e kötelezettségeiket ezeken a területeken. A vitában 
Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő is részt vett, aki fontosnak tartja, 
hogy az Európai Unió intézményei közül a Tanács és a Bizottság is foglalkozni kíván a 
tagállamokban felmerülő jogállamisággal kapcsolatos problémákkal. Kisebbségi 
képviselőként arra is kitért, hogy amennyiben az alapvető jogokról kezdünk párbeszédet, 
akkor a Tanácsnak és a Bizottságnak nem csupán a tagállamok álláspontját kell 
meghallgatnia, hanem például az őshonos nemzeti kisebbségek panaszait is komolyan kell 
vennie. 
 

Kiáll a néppárt az SZNT mellett 
2015. február 12. – Krónika 
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kiáll a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) mellett, 
felszólítva a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt, hogy „mondvacsinált – a kommunista 
diktatúrára emlékeztető – indokokkal és módszerekkel ne csorbítsa alapvető jogunkat a 
méltóságteljes emlékezéshez és a békés, demokratikus tiltakozáshoz” – tájékoztatott 
csütörtökön a néppárt annak apropóján, hogy a városháza nem engedélyezte a felvonulást 
március 10-én, a székely szabadság napján. 
 

Csak bírságot kapott egy rokonát alkalmazó képviselő 
2015. február 12. – transindex.ro 
Ugyancsak érdekellentét miatt enyhébb büntetést szabott ki Marian Neagșu, a PSD frakció 
vezetője esetében a bíróság, mint Máté András Levente és Kerekes Károly esetében, akit a 
két RMDSZ-es törvényhozóhoz hasonlóan azért állítottak bíróság elé, mert a rokonait 
alkalmazta a parlamentben. Neagșut csupán pénzbírság kifizetésére kötelezték, ehhez 
képest Máté és Kerekes a hét elején felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A következő 
időszakban több, érdekellentét miatt bíróság elé állított törvényhozó perében is végleges 
bírósági döntés várható. Mivel az ítéletek előreláthatóan elmarasztalóak lesznek, az 
érintett törvényhozók csoportosan készülnek a strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordulni. 
 

Képletesen kettévágták a kolozsvári társadalmat 
2015. február 12. – maszol.ro, Krónika 
A Musai-Muszáj civil kezdeményező csoport által szervezett csütörtök délutáni 
flashmobon egy 410,9 méter hosszú szalagot vágtak el hosszában. A szervezők így akarták 
illusztrálni, hogy Emil Boc polgármester kettéosztja a kolozsvári társadalmat, többek 
között a többnyelvű helységnévtáblák ellenzésével.  
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MKP: párttagok maradnak a komáromiak 
2015. február 12. – Új Szó 
A tagsági viszony marad, a párt helyi szervezete viszont megszűnik, a Magyar Közösség 
Pártjának Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottsága kedden foglalkozott az 
országos tanács január végi döntésével, amely megszüntette a komáromi helyi szervezetet. 
A komáromi alapszervezet újjáalakításával az OT a járási elnökséget bízta meg, amely a 
hétvégi járási konferencián alakul majd meg. Ez ugyanis tisztújító konferencia lesz, miután 
tavaly decemberben a járási elnökség felajánlotta lemondását. 
 

Komáromban több pénz jut az iskolákra 
2015. február 12. – Felvidék Ma, hirek.sk 
Lezárultak a beiratkozások a komáromi alapiskolák első osztályaiba. A magyar tannyelvű 
alapiskolák közül a Munka Utcai Alapiskolába jelentkezett a legtöbb iskolaköteles leendő 
elsős tanuló. Összesen 88 szülő választotta gyermekének a tanintézményt. Jó hír a 
komáromi oktatásügyre nézve, hogy a városi hivatal városi költségvetésre vonatkozó 
javaslata értelmében növekedni fog az e célra fordított keret, mégpedig a büdzsé 1,21%-
ával (40%-ról 41,21%-ra), ami éves szinten 136 ezer eurót jelent. 
 

Tisztújítás az MKP soraiban Szepsiben - Dobos Zoltán az új elnök 
2015. február 12. – Felvidék Ma 
Köteles László, az MKP szepsi helyi szervezetének elnöke 14 év után lemondott. Az MKP 
alapszabályának értelmében tette ezt, mivel a városi képviselő-testületben részvételük 
több mint 25 %-kal csökkent. Dobos Zoltán egyedüli jelöltnek szinte teljes bizalmat 
szavazott a február 6-án megtartott közgyűlés, aki ezek után Kötelest váltva látja el az 
elnöki teendőket. 

 

Deli Andor szerint Čanak aláássa Magyarország és Szerbia együttműködését 
2015. február 12. – Vajdaság Ma 
Nenad Čanaknak az utóbbi időszakban tett kijelentései kapcsán Deli Andor, a Fidesz 
vajdasági illetőségű európai parlamenti képviselője, korábbi vajdasági titkár azzal vádolta 
meg Čanak Vajdasági Szociáldemokrata Ligáját (LSV), hogy „aláásni” igyekszik 
Magyarország és Szerbia együttműködését. „Magyarország és Szerbia kormányzata az 
eddig nem látott szinteken valósít meg sikeres együttműködést az utóbbi időszakban. 
Közös kezdeményezéseken, projektumokon dolgoznak. A liga reakciója, úgy tűnik, ezt a 
jószomszédi viszonyt akarja aláásni.” – mondta Deli Andor EP képviselő. 
 

Topolya: További támadások a helyi VMSZ és a polgármester ellen 
2015. február 12. – Vajdaság Ma 
Miután a Vajdasági Magyar Szövetség a megújulás útjára lépett Topolya községben, 
sajnálatos módon a támadások továbbra sem szűntek meg a párt topolyai szervezete, a 
VMSZ községi tisztségviselői, illetve Kislinder Gábor polgármester ellen. A támadások 
ellenére a VMSZ Topolya községben továbbra is azon fog dolgozni, hogy a választási 
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ígéreteit teljesítse. Jó úton járunk, amit a zentagunarasi választási eredmények, valamint 
az önkormányzat aktivitásai is bizonyítanak. 
 

A Várady család ajándéka a múzeumnak 
2015. február 13. – Magyar Szó 
A nagybecskereki múzeumban tegnap szerződést írtak alá a Várady család ajándékáról, 
amely hamarosan a történelmi és művészeti osztály állandó kiállításának a része lesz. Az 
eseményen jelen volt Čedomir Janjić, Nagybecskerek polgármestere és Goran Knežević, a 
város korábbi első embere. Kiss Ernő aradi vértanú családjától származó bútorok (Várady 
család tagja volt a Kiss családnak a háziorvosa), dokumentumok, politikai röpiratok, 
levelek, zászlók, a történelem különböző áldozataira vonatkozó emlékek, kitüntetések 
képezik azt az értékes hagyatékot, amelyet a Várady család a nagybecskereki 
Népmúzeumnak adományozva megmentett az utókornak. 

 
Elindult az eddigi legnagyobb magyar segélyprogram Ukrajnában 
2015. február 12. – MTI, Inforadio, Kárpátalja Ma, Népszabadság 
Elindult az eddigi legnagyobb magyar segélyprogram Ukrajnában, az Ökumenikus 
Segélyszervezet a Külgazdasági és Külügyminisztériummal (KKM) együttműködve a 
háború sújtotta ország hét régiójában segít a menekülteknek. Lehel László, az Ökumenikus 
Segélyszervezet elnök-igazgatója a május végéig tartó programról tartott csütörtöki 
budapesti sajtótájékoztatón elmondta: alapvető élelmiszerekkel, higiéniai csomagokkal és 
téli takarókkal segítik a harcok elől elmenekült családokat. Hozzátette: mintegy 1350 
család, több mint hétezer menekült ellátására készülnek. 

 
Kevesebb a pénz, a fejlődés mégsem csökken 
2015. február 12. – Muravidéki Magyar Rádió 
Lendva Község Tanácsának tegnap délután megtartott 4. soros ülésén két nagyon fontos 
témáról tárgyaltak a tagok. Napirenden a községi tanács ügyrendjének elfogadása és a 
2015-ös költségvetés első olvasatának megtárgyalása szerepelt. 

 
Beruházások nélkül nehéz a felzárkózás 
2015. február 12. – Új Magyar Képes Újság 
Horvátországi magyar gazdálkodók a mezőgazdasági termelésre vonatkozó támogatási és 
finanszírozási lehetőségekről halhattak hasznos információkat azon az összejövetelen, 
amelyet a HMDK Gazdakör szervezett számukra. A HMDK Gazdakör meghívására a 
HMDK bellyei székházában az OTP Bank Horvátország nevében Ranko Radman, az eszéki 
fiók Kis- és Középvállalkozók Osztályának vezetője és Željko Papić, a szlavóniai üzleti 
központ igazgatója mutatta be a pénzintézet termékpalettáját, a mezőgazdasági munkák és 
beruházások kölcsön általi előfinanszírozási lehetőségeit. 
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Szentlászlón felélesztik a farsangi szokásokat 
2015. február 12. – Tatai Igor – Új Magyar Képes Újság 
Először rendezett gyerekmaszkabált a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület. Ezzel 
régi hagyományt élesztettek újra, melyet már évtizedek óta nem ápoltak a szlavóniai 
magyar településen. A négy tánccsoportot és színjátszókört is működtető szentlászlói 
kultúregyesület a HMDK egyik legnépesebb és legaktívabb egyesülete, évente számos 
vendégszereplésük van, saját rendezvényeikkel pedig a helyieket örvendeztetik meg 
rendszeresen. Farsangi mulatságot ez idáig nem tartottak, de ami késik, nem múlik, múlt 
szombaton ezt a hagyományt is felelevenítették. Gyerekmaszkabált rendeztek, amely 
jelmezes felvonulással kezdődött, majd a kultúrotthonban folytatódott játékokkal és 
mulatsággal. 
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