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Johannis Berlinben: nincs magyar probléma Romániában 
2015. február 26. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Romániában nincs magyar probléma – jelentette ki csütörtökön Berlinben Klaus Johannis 

román államfő azt követően, hogy Angela Merkel német kancellárral tárgyalt a német 

fővárosban. Az államfő újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: egyértelmű, hogy 

Magyarország szokatlanul nagy érdeklődést tanúsít a határon túli magyarok iránt, de ezt 

Románia nem értékeli fenyegetésként; mindazonáltal odafigyel a témára. „A romániai 

magyar kisebbség politikai képviselettel rendelkezik, ez a képviselet a tárgyalópartnerünk. 

Gyakran találkozunk vele, számos témáról tárgyalunk, és biztosíthatom, hogy Romániában 

nincs magyar probléma" – jelentette ki Johannis. 

 

Kelemen Hunor: stagnál a kisebbségi jogbővítés 
2015. február 26. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

Lassú lépésekkel halad a kisebbségek jogainak gyakorlatba ültetése Romániában, és az 

Európai Unió intézményeinek is felül kell vizsgálniuk viszonyulásukat a nemzeti 

kisebbségek kérdéséhez – hangsúlyozta csütörtökön Marosvásárhelyen Kelemen Hunor. 

Az RMDSZ elnöke részt vett a Bernády György Közművelődési Alapítvány kisebbségekről 

szóló szemináriumsorozatán, amelyet minden évben megrendeznek a városban. Az MTI 

beszámolója szerint elmondta, Romániában számos előrelépés történt a nemzeti 

kisebbségek jogait szabályozó törvényi keret bővítése vonatkozásában, de ez a folyamat 

jelenleg stagnál. A megszerzett jogok megnyirbálására is vannak kevésbé átlátható 

intézkedések, ilyen például a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem esete, 

ahol évek óta rendezetlen a magyar tagozat helyzete. Rámutatott: az identitásmegőrzés 

határozott intézményes garanciáira maguknak a kisebbségekhez tartozóknak kell azt 

mondaniuk, hogy kielégítőek és elfogadhatóak, nem elég Romániát csupán elnevezni 

„európai kisebbségi modellnek”. 

 

Csáky: az EP-képviselőknek ott kell lenniük Malina Hedvig tárgyalásán 
2015. február 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője egyperces 

felszólalásában hangot adott azon véleményének, miszerint az EP képviselőinek jelen kell 

lenniük Malina Hedvig bírósági tárgyalásán Szlovákiában. „Elképzelhetetlennek tartom, 

hogy az EU szót emeljen a venezuelai, kubai, szíriai, iraki és egyéb emberjogi problémák 

kapcsán, ám szó nélkül eltűrje, hogy egyik tagállamában oly módon meghurcoljanak egy 

hölgyet, mint azt Malina Hedviggel tették“ – jelentette ki Csáky Pál szerdán Brüsszelben, 

az EP plenáris ülésén. 
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Párbeszéd a fiatalokkal – elindult a „Rólad szól!” program 
2015. február 26. – MTI, Kormány.hu, hirek.sk 

Párbeszédet kezd a határon belül és kívül élő magyar fiatalokkal a kormány a következő 

három hónapban. A Rólad szól! elnevezésű program első állomásán Novák Katalin, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős 

államtitkára azt mondta, céljuk az, hogy meghallják azokat a kérdéseket, felvetéseket, 

problémákat, amelyek a fiatalokat foglalkoztatják. 

 

Rákóczi Szövetség: vezetőképző Kárpát-medencei középiskolásoknak 
2015. február 27. - MTI 

Tizenötödik alkalommal rendezi meg péntektől vasárnapig vezetőképzőjét a Rákóczi 

Szövetség Kárpát-medencei középiskolások részére. A szervezet MTI-hez eljuttatott 

közleménye szerint a rendezvényen 80-an vesznek részt 23 középiskolát képviselve, 

intézményenként egy tanár és két diák lesz jelen. A rendezvényre olyan középiskolák 

kaptak meghívást, ahol ifjúsági szervezete működik a szövetségnek, a Kárpát-medencében 

jelenleg 235 ilyen intézmény van. A rendezvény központi témája hagyományosan az érték 

és az ifjúság - közölték. 

 

Elutasított két magyarellenes tervezetet a szenátus 
2015. február 26. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Két magyarellenes törvénytervezetet utasított el legutóbbi ülésén a bukaresti szenátus: az 

egyik az autonómiapárti megmozdulásokat, a másik pedig az „etnikai zászlók" nyilvános 

használatát büntette volna – közölte csütörtökön az MTI-vel Klárik László, az RMDSZ 

szenátora. Mindkét tervezetet tavaly terjesztette a parlament elé a magyarellenes 

állásfoglalásairól elhíresült Bogdan Diaconu független képviselő, aki akkor még a 

kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) tagja volt. Klárik László elmondta: a két 

tervezet esetében a képviselőházé a döntő szó, újdonság, hogy ilyen „kényes” tervezeteket a 

szenátus egyáltalán megvitat. 

 

Négynyelvű feliratok kerülnek a vásárhelyi műemlék épületekre 
2015. február 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Mindegyik marosvásárhelyi műemlék épületre négynyelvű – magyar felirattal is ellátott – 

táblát függesztenek ki legkésőbb év végéig – az erről szóló határozatot csütörtökön fogadta 

el a helyi önkormányzat. A táblákra összesen 50 ezer lejt különítenek el a város idei 

költségvetéséből, a projekt mind a 162 nyilvántartásba vett műemlék épületet érinti. A 

tanácsülésen emellett arról is döntöttek, hogy a hivatal kisajátítja az Aranykakas-

vendéglőnek otthont adó Bürger-palotát, amelyben kulturális központot alakítanak ki. 
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Tőkés a Székelyföld átszervezése ellen tiltakozott az EP-ben 
2015. február 26. – Krónika 

A román állam magyar közösséggel szembeni visszaéléseire hívta fel a figyelmet Tőkés 

László, a Fidesz színeiben mandátumot szerzett erdélyi európai parlamenti képviselő 

szerda este az uniós parlament brüsszeli plenáris ülésén egyperces felszólalásában. Tőkés 

László a kommunizmus áldozatainak emléknapjával összefüggésben hívta fel a figyelmet 

Erdélyre és Székelyföldre, ahol a magyarságot a nacionálkommunista Ceaușescu -

diktatúra erővel akarta asszimilálni, a többségi román hatalom pedig szerinte ezt a 

politikát folytatja, mert Tőkés úgy véli, hogy a regionális átszervezés ürügyén akarja 

feloszlatni az egységes székely régiót. 

 

Tárgyalások a csíkcsicsói reptérfejlesztésről 
2015. február 26. – Krónika 

A Csíkszereda melletti repülőtérnek egy esetleges köz- és magán-együttműködés révén 

történő továbbfejlesztése ügyében több megbeszélésen vett részt szerdán Budapesten 

Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke, illetve a megye több vezetője – 

tájékoztatott csütörtökön a megyei közgyűlés sajtószolgálata. Mint rámutattak, a megyei 

tanács az utóbbi időben arról folytatott konzultációsorozatot szakemberekkel, 

vállalkozókkal, önkormányzatokkal, hogy a magántulajdonban lévő csíkcsicsói füves 

repülőteret – ha a versenytárgyalást követően azt a helyszínt választják ki – miként 

fejleszthetnék olyan szintre, Hargita Airport néven, hogy légi összeköttetést teremtsenek 

Székelyföld és Budapest között. 

 

Költészet hozott anyagból – Álljunk meg egy szóra Markó Bélával 
2015. február 26. – Krónika 

Végig átmeneti időszaknak gondolta politikai tevékenységét, és ma is úgy tekint rá, mint 

egy csaknem két évtizedes átmeneti időszakra – fejtette ki Markó Béla költő, politikus 

szerda este a Bulgakov irodalmi kávéházban László Noémi kérdésére. Ezzel a 

beszélgetéssel vette kezdetét az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) és a Bulgakov közös, 

Álljunk meg egy szóra című rendezvénysorozata. 

 

Felmérés: továbbra is Johannis a legnépszerűbb közéleti szereplő 
2015. február 26. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Megerősítette vezető helyét a hazai közéleti szereplők bizalmi rangsorának élén a 

novemberben megválasztott államfő: Klaus Johannisban a választópolgárok csaknem 65 

százaléka bízik - derült ki az Adevarul hírportál által csütörtökön közzétett felmérésből. A 

Johannisba vetett bizalom a választás nyomán ugrott a tavaly októberi 35 százalékról 60 

százalékra, azóta pedig tovább növekedett azok tábora, akik bíznak, illetve "nagyon 

bíznak" az új államfőben. 
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Markó most már nagyon kíváncsi, miért akarták letartóztatni 
2015. február 26. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

A képviselőház házbizottságához fordult Markó Attila azzal a kéréssel, hogy kaphassa meg 

azt az ügyészségi jelentést, amely alapján a parlament jóváhagyta korábban az előzetes 

letartóztatását az úgynevezett Bica-dossziéban. Ezt a Magyarországon tartózkodó RMDSZ-

es politikus csütörtökön közölte a Facebook-oldalán. Markó Attila arra kíváncsi, hogy 

vajon az ügyészségi jelentésben szerepel-e az ártatlanságát bizonyító jegyzőkönyv. A 

dokumentum azt tanúsítja, hogy a politikus jelen sem volt a kárpótlási bizottságnak azon 

az ülésén, amelyen az ügyészségi vizsgálat tárgyát képező döntések születtek. 

 

Főként magyar egyetemi tagozatot választanának az udvarhelyi végzősök 
2015. február 26. – szekelyhon.ro 

Az orvosi és fogorvosi képzés jóval népszerűbb idén a gyógyszerész szaknál a 

székelyudvarhelyi természettudomány-osztályok végzősei körében. Az ilyen tagozattal 

rendelkező helyi középiskolák vezetői egyelőre nem tudnak arról, hogy bármely 

tizenkettedikesük a marosvásárhelyi gyógyszerészetin szeretne tanulni, ám ha lenne ilyen 

diák, nagy valószínűséggel érzékenyen érintené a magyar képzés indításának kérdéses 

volta. 

 

Megvan az idei Kolozsvári Magyar Napok dátuma 
2015. február 26. – transindex.ro, Krónika 

Idén augusztus 16. és 23. között szervezik meg a Kolozsvári Magyar Napokat - derül ki a 

fesztivál Facebook-oldaláról. A szervezők a borítókép kicserélésével tudatták a dátumot, 

egyéb információt egyelőre nem tettek közzé. 

 

Cáfolja a korrupciós vádakat az RMDSZ alelnöke 
2015. február 26. – Erdély Ma, Duna Tv, hirado.hu 

A román korrupcióellenes ügyészség egy feljelentésére hivatkozva kezdeményezett eljárást. 

Borbély László ellen, aki a Duna Közbeszéd c. műsorának adott interjúban azt mondta: egy 

szó sem igaz abból, amit a feljelentő állít. 

 

Ősszel beindulhat a Sapientia agrármérnöki szakága Sepsiszentgyörgyön 
2015. február 27. – Krónika  

Ha minden a terv szerint halad, ősztől beindulhat a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) agrármérnöki szaka Sepsiszentgyörgyön – közölte Dávid 

László, a felsőoktatási intézmény rektora. A Krónika érdeklődésére elmondta, a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat által felajánlott épület belső átalakítására már keresik a 

kivitelezőt, a jelentkezők kiválasztását követően már jövő héten elkezdődhetnek a 

munkálatok. „A felújításra megvannak a forrásaink, ezzel párhuzamosan zajlik majd a 

felszerelés beszerzése, és a pedagógusok keresése” – összegezte az intézmény vezetője. 
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Dávid László abban bízik, hogy májusig megszerzik az ideiglenes működési engedélyt, 

hiszen minden feltételt teljesíteni tudnak. 

 

Az MKP az emberjogi stratégiáról 
2015. február 26. – hirek.sk, Új Szó 

Tanulságos olvasmánynak tartja a Magyar Közösség Pártja (MKP) az emberi jogok 

védelméről és támogatásáról szóló stratégiát.  A párt közleménye szerint az anyag több 

pontatlanságot is tartalmaz, így például multikulturális társadalmat emleget multietnikus 

helyett, keveri az anyanyelven történő oktatást az anyanyelv oktatásával, vagy 

lehetőségnek állítja be a kisebbségi nyelvű helységnévtábla kihelyezését, miközben az 

törvényi kötelesség. Az MKP arra is felhívja a figyelmet, hogy a párt önkormányzási 

koncepciójával teljesen egybecseng a dokumentum azon megállapítása, hogy a területi 

önkormányzatoknak megfelelő hatáskörökkel kellene rendelkezniük a kisebbségi jogok 

védelmének támogatására. 

 

Budapesti kihelyezett képzéssel zárul a révkomáromi pedagógustalálkozó 
2015. február 26. – hirek.sk 

Végéhez közeledik a XX. Komáromi Pedagógiai Napok, a „Változó nemzedék–változó 

módszerek“ elnevezésű szakmai rendezvény. A zárónapon 45 felvidéki pedagógus, 

többségében intézményvezető látogathat el a budapesti OTP Fáy András Alapítvány O.K. 

Központjába, amely munkatársai pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos, inspiratív oktatási 

módszereket mutatnak be a vendégeknek. „A központ pedagógus- és diákcsoportokkal is 

foglalkozik. Mivel a munkatársai nagyon mobilisek, a felvidéki iskoláinkban is tartottak 

már érdekes és hasznos foglalkozásokat“ – jegyezte meg a pénteki kihelyezett szakmai 

képzés kapcsán Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke. 

 

Lenne-e a kormánytöbbség, ha a VMSZ kilépne a koalícióból? Pajtić szerint 
igen 
2015. február 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Bojan Pajtić, a vajdasági kormány és a Demokrata Párt (DS) elnöke kijelentette: szeretné, 

ha a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a tartományi kormánytöbbség része maradna, 

de hozzátette, a VMSZ nélkül is meglenne a többség. Bojan Pajtić kormányfő szerdán azt 

mondta, szeretné, ha a VMSZ a koalíció tagja maradna, de távozása esetén is fennmaradna 

a többség, hiszen 64 képviselője lenne. A Demokrata Pártnak 49, а Vajdasági 

Szociáldemokrata Ligának 10, az őket támogató Szociáldemokrata Pártnak 5 mandátuma 

van a 120 tagú tartományi parlamentben. Sokak egyébként a rendkívüli választások 

előkészületének tartják a vajdasági hatalmi koalíción belüli pengeváltásokat. Erre azonban 
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nem kerülhet sor, mert a DS-nek és az LSV-nek még a VMSZ távozása esetén is meglesz a 

többsége. Rendes választások pedig majd csak jövőre lesznek. 

 

Megmenthető-e a vajdasági koalíció? 
2015. február 27. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Bojan Pajtićot, a Demokrata Párt elnökét és Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség 

vezetőjét hívta egyeztetésre ma délre Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

elnöke azt követően, hogy felborultak az egyébként sem túl kiegyensúlyozott pártközi 

viszonyok a vajdasági vezetőségen belül. A koalíción belüli kapcsolatokat már hónapok óta 

negatívan befolyásolta a liga és a VMSZ közötti állandó csatározás és nyilatkozatháború, 

mely a tartományi kormány tavaly november eleji átalakítása után mérgesedett igazán el. 

A VSZL többször intézett támadást koalíciós partnere ellen annak európai parlamenti 

képviselője miatt, követelték Pásztor Istvánnak, a Tartományi Képviselőház elnökének a 

menesztését is, kifogásolták, hogy a VMSZ elzárkózott a kormányátalakítási tárgyalásoktól, 

és nem szavazott az elfogadott megoldásokra. Végül, a hét elején a kormány egyik ülésén, 

melyen a demokrata párti képviselők távolléte miatt túlerőbe kerültek a liga tagjai, 

menesztették Takács Mártát, a Vajdasági Erdőgazdaság közvállalat igazgatóját arra 

hivatkozva, hogy nem adta át időben a kinevezéshez szükséges dokumentumok egy részét. 

 

Továbbra sem csökken az érdeklődés 
2015. február 26. – Magyar Szó 

Zenta községben továbbra is nagy az érdeklődés a magyar állampolgárság könnyített úton 

történő megszerzése iránt. A szerdán megtartott tizenhatodik kihelyezett konzuli 

fogadónapon is kétszázan adták át honosítási kérelmüket, ez idáig pedig mintegy 2250-en 

kérvényezték a magyar állampolgárságot. Dr. Kovács Gábor, Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusának a konzulja zentai látogatása során elmondta, hogy a fogadónapok 

keretében továbbra is komolyan ellenőrzik a kérelmezők magyarnyelv-tudását, s rendkívül 

lényeges, hogy az ügyfelek legalább középfokú nyelvtudással rendelkezzenek. 

 

Szabadságolták a munkácsi dandár Kelet-Ukrajnában harcoló egységeit 
2015. február 26. – MTI, hirado.hu, mukachevo.net, Kárpátinfo, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Több ezren fogadták szerda este ünnepélyesen Munkácson, Ungváron és más kárpátaljai 

városokban a kelet-ukrajnai harcokban kitűnt, a szakadárok által bekerített Debalcevéből 

kitört 128-as munkácsi gépesített hegyivadász dandár mintegy félezer szabadságolt 

katonáját. A munkácsi 128-as dandárban magyar nemzetiségű szerződéses és mozgósított 

katonák is szolgálnak. Számukról nincs pontos adat, ugyanakkor ismeretes, hogy a kelet-

ukrajnai harcok legelső kárpátaljai áldozata az egységben hivatásos katonaként szolgáló 19 

éves beregszászi Popovics Roland volt. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2628/kozelet_politika/122952/Megmenthet%C5%91-e-a-vajdas%C3%A1gi-koal%C3%ADci%C3%B3.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2627/vajdasag_zenta/122918/Tov%C3%A1bbra-sem-cs%C3%B6kken-az-%C3%A9rdekl%C5%91d%C3%A9s.htm
http://www.hirado.hu/2015/02/26/szabadsagoltak-a-munkacsi-dandar-kelet-ukrajnaban-harcolo-egysegeit/
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Rákóczi dicső útja 
2015. február 26. – Kárpátinfo 

A munkácsi várban nyílt nap keretében adták át azt az állandó kiállítást, amely a Rákóczi-

családnak, a Nagyságos Fejedelem vezette szabadságharcnak állít emléket. A felső vár 

északi részében berendezett négy teremben korabeli iratok, festmények, rajzok stb. 

segítségével betekintést nyerhetünk a Rákóczi-család életébe, nyomon követhetjük a 

szabadságharc alakulását, a korabeli ruhák, fegyverek, bútorok pedig segítenek felidézni a 

kor hangulatát. A Rákóczi dicső útja európai uniós projekt keretében megvalósult kiállítás 

exponátumait többnyelvű – köztük magyar – felirattal látták el. A kiállítás elkészítéséhez 

jelentős szakmai segítséget nyújtottak a sárospataki, a kassai stb. múzeumok munkatársai. 

 

MIK-vezetők Horvátországban 
2015. február 26. – Huncro.hr 

A hétvégén a horvátországi régióba látogatott a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) elnöke 

és titkára, ahol a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségének a vezetőivel, Molnár 

Ljubić Mónika elnökkel és Sipos Krisztina alelnökkel találkoztak. hétvégén Várdarócon 

fogadta a HMIK vezetősége Szórád Gábort, a MIK elnökét és Teleki Lászlót, a MIK 

titkárát. - Azontúl, hogy beszéltünk a MIK-et érintő változásokról, természetesen egy 

helyzetképet is felvázoltunk a horvátországi régióról. Elmondtuk, hogy a munkánkhoz 

miben várjuk a szervezet segítségét, milyen problémákkal küzdünk, és nagy vonalakban az 

idénre tervezett programjainkat is ismertettük - nyilatkozta Sipos Krisztina, a HMIK 

alelnöke, a MIK Állandó Bizottságának horvátországi régiós képviselője. 

 

A hagyományápolás a szenvedélyük 
2015. február 26. – Huncro.hr 

Kicsi, de összetartó közösség a Vinkovcei Magyar Kultúregyesület, tagjainak a magyar 

hagyományok ápolása szinte szenvedélyükké vált. A múlt héten tartott évi közgyűlésükön 

meghatározták a következő időszak legfontosabb programjait is. 
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http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/rakoczi-dicso-utja
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6075-mik-vezetk-horvatorszagban
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6074-a-hagyomanyapolas-a-szenvedelyuek
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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 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
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http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

