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Ez nem pártkérdés, hanem a józan ész kérdése 
2015. március 2. – mno.hu 

A „hármas kisebbségi lét” edzette meg Gubík Lászlót, aki büszke arra, hogy az MKP-t és a 

Most-Híd pártot, továbbá szinte minden magyarországi parlamenti pártot sikerült az 

ügyük mellé állítani. Vallja, hogy meghunyászkodás helyett ki kell állnunk magunkért, és 

akkor még az ellenfeleink is tisztelni fognak. Gubík szerint azzal, hogy a belügyminiszter 

még aznap megdicsérte az alkotmánybírákat, amikor azok a kettős állampolgárság 

ügyében eljárási okokra hivatkozva érdemben nem döntöttek, „azt sejteti, hogy alighanem 

politikai megrendelésre történt így – azért alkotmányosnak kimondani ezt a jogfosztó 

törvényt már tényleg vállalhatatlan lett volna”. 

 

A város, a zsidó hitközség és az MNT működteti majd a szabadkai Zsinagógát 
2015. március 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szabadkai Zsinagóga teljes felújítását követően az irányításért és a használatért 

Szabadka város, a Szabadkai Zsidó Hitközség és a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) felel 

majd – határozott ma Szabadka képviselő-testülete. A képviselők igennek szavaztak egy 

olyan megállapodásra, amelynek értelmében a Zsinagóga fenntartásáért és működéséért 

az épület tulajdonosa, azaz a város felel majd, de mivel a Zsinagóga megtartja vallásos 

jellegét is, a Szabadkai Zsidó Hitközség vallási szertartásokat szervezhet majd benne. A 

magyar szecesszió stílusában épült műemlékben megszervezésre kerülő művelődési és 

kulturális rendezvényeket ugyanakkor a Magyar Nemzeti Tanács koordinálja és felügyeli 

majd. Az MNT meghatározatlan ideig, de legalább 99 évig élhet majd ezzel a jogával, 

amely abból ered, hogy a Tanács a továbbítója annak az 500 millió forintos pénzügyi 

támogatásnak, amelyet Magyarország kormánya hagyott jóvá a szabadkai Zsinagóga teljes 

belterének felújítására. 

 

Meghirdette alkotói ösztöndíjait az RMDSZ 
2015. március 2. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ egy évre szóló ösztöndíjat hirdet harmincöt év alatti alkotóknak az irodalom, a 

vizuális művészet, a zeneművészet, a színházművészet, a film és a televízió területén. Idén 

42 alkotói ösztöndíj kerül megítélésre, a tavalyi havi 720 RON helyett, havi 770 RON 

értékben. A Szövetség a pályázat lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg. A 

pályázat célja az erdélyi magyar kultúrát gazdagító művek létrehozását ösztönző alkotói 

feltételekhez való hozzájárulás, a művészet társadalmi közmegbecsülésének kifejezésre 

juttatása. 
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http://mno.hu/hatarontul/ez-nem-partkerdes-hanem-a-jozan-esz-kerdese-1274959
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18313/A-varos--a-zsido-hitkozseg-es-az-MNT-mukodteti-majd-a-szabadkai-Zsinagogat.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=38979
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Strasbourgban keresi az igazát Árus Zsolt 
2015. március 2. – szekelyhon.ro 

A strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordul Árus Zsolt, ott szeretné érvényesíteni igazát, 

mivel úgy véli, Románia megsértette az ő jogait, amikor magyar nyelven benyújtott 

vagyonnyilatkozatát nem fogadta el a megyei önkormányzat és más, az ügyben érintett 

hatóságok. 

 

Az egyházakkal ünnepel az RMDSZ március 15-én Nagyváradon 
2015. március 2. – maszol.ro 

Az elmúlt több mint két évtized hagyományaihoz híven Nagyváradon az 1848-as márciusi 

forradalom évfordulóját az RMDSZ Bihar megyei szervezete közösen a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerülettel, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel, a Nagyváradi 

Evangélikus- Lutheránus Egyházközséggel, a  Nagyvárad-Bihari Unitárius 

Egyházközséggel, valamint a civil és az ifjúsági szervezetekkel, az idén is méltóképpen 

szeretné megünnepelni – áll a Kiss Sándor megyei RMDSZ-elnök aláírásával ellátott 

meghívón. 

 

Használható az anyanyelv a börtönben 
2015. március 2. – szekelyhon.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat súlyos, emberi jogokat sértő visszaéléseket észlelt a 

romániai büntetés-végrehajtás területén, állításaik szerint több hazai börtönben nem 

biztosított az anyanyelvhasználat, nem igényelhető anyanyelvű oktatás vagy pszichológusi 

segítség. A csíkszeredai börtönben viszont biztosított az anyanyelv használata – 

tájékoztatott az intézmény igazgatója. 

 

A Hargita Airportról is tárgyalt Semjénnel Borboly 
2015. március 2. – transindex.ro 

Több Hargita megyei kezdeményezést ismertetett Semjén Zsolttal, Magyarország 

miniszterelnök-helyettesével Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke az elmúlt 

hét végén Budapesten. A találkozó témái között szerepelt a Hargita Airport létrehozására 

vonatkozó fejlesztési koncepció, a megyei tanács egyház-támogatási és egyházakkal való 

együttműködési programjai, a megyei műemlékvédelmi stratégia, a székelykapu-program, 

az anyaországi és erdélyi közpolitikai elemző, felmérő szervezetek közötti együttműködés, 

a politikai együttműködés megerősítése a helyi és megyei önkormányzatok között, 

valamint az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének segítsége a honosítási ügyintézésben. 

 

Minisztériumi engedélyre vár a „szégyenszobor” 
2015. március 2. – Nyugati Jelen 

Nicolae Robu polgármester nem mondott le a Lippai úti temetőben található, a magyarság 

által „szégyenszoborként” emlegetett osztrák emlékmű köztéri felállításáról, de a 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/strasbourgban-keresi-az-igazat-arus-zsolt
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/43717-az-egyhazakkal-unnepel-az-rmdsz-marcius-15-en-nagyvaradon
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/hasznalhato-az-anyanyelv-a-bortonben
http://itthon.transindex.ro/?hir=38984
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/miniszteriumi_engedelyre_var_a_szegyenszobor.php
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Művelődési Minisztérium jóváhagyása nélkül nem hozathatja ki az emlékművet a 

temetőből. „Nem kaptuk meg a jóváhagyást a Művelődési Minisztériumtól – nyilatkozta a 

sajtónak Nicoale Robu. – Felkértem Traian Stoia alpolgármestert, hogy politikai vonalon 

járjon közbe az emlékmű költöztetéséhez szükséges engedély megszerzése érdekében. 

Engedély nélkül nem hozhatjuk ki az emlékművet a temetőből, a helyszínen pedig nem 

végezhetők el a restaurálási munkálatok.” 

 

Johannishoz fordult az SZNT 
2015. március 3. - Háromszék 

Nyílt levélben fordult Klaus Johannis államfőhöz Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

elnöke a marosvásárhelyi Székely Szabadság Napja rendezvényének betiltása és az 

autonómiapárti önkormányzati határozatok elleni hatósági fellépés miatt. Izsák Balázs az 

államfő berlini nyilatkozata kapcsán – mely szerint Romániában nincs magyarkérdés – 

arra figyelmeztette Johannist, hogy a hatóságok egyes intézkedései veszélyt jelentenek a 

magyarságra. 

 

Szabó: érthető a Miértet ért bírálat 
2015. március 3. – Krónika 

A hónap végén esedékes tisztújítást megelőző kampány része, hogy egyre több kritika éri 

az ernyőszervezet vezetőségét – állítja Szabó József, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) 

leköszönő elnöke. Az elmúlt hetekben több tagszervezet is élesen bírálta a Miért 

vezetőségét. Kifejtették, elégedetlenek azzal, hogy az kizárólag az ő munkájukra 

támaszkodik, és nem foglalkozik azzal, hogy az ifjúságot érdekeltté tegye a közügyek iránt. 

 

Aláírásokat gyűjtenek a főtéri Szent László-emlékműért Nagyváradon 
2015. március 3. – Krónika 

Közpénzből kér egy új Szent László-szobrot a nagyváradi főtérre a városalapító lovagkirály 

emlékművének visszahelyezését szorgalmazó civil csoportosulás, amely ennek érdekében 

tegnap aláírásgyűjtést indított. A kezdeményezést jelképesen a lovagkirályról elnevezett 

kicsiny utca sarkán tartott sajtótájékoztatón jelentette be a Facebook oldalt létrehozó 

Sztuflák Gyula Ede. 

 

Az Avangarde felmérése szerint is a PNL a legnépszerűbb párt 
2015. március 3. – Krónika 

Újabb, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) éllovas szerepét megerősítő felmérés került 

nyilvánosságra. Az Avangarde közvélemény-kutató vasárnap este bemutatott, a február 

végi pártpreferenciákat tükröző eredményei szerint Klaus Johannis államfő korábbi pártja 

a voksok 40 százalékát megszerezve nyerné meg a választásokat, ha most vasárnap 

tartanák a voksolást. A második helyen a Szociáldemokrata Párt – Románia Fejlődéséért 

Országos Szövetség – Konzervatív Párt (PSD – UNPR – PC) szövetség áll 37 százalékkal. 
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Rajtuk kívül a Liberális Reformpárt (PLR) és az RMDSZ jutna még be a parlamentbe, 

egyaránt 5-5 százalékkal. 

 

Tiltakozó levelet küldött az oktatási miniszternek a Pedagógusszövetség 
2015. március 2. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmánya február 21-én 

Rimaszombatban határozatot fogadott el arról, hogy tiltakozó levelet küld Juraj Draxler 

oktatási miniszternek a napokban megjelent, közoktatás tartalmát érintő óratervvel és 

oktatási programmal kapcsolatban. A levél elsősorban a magyar nyelv és irodalom 

óraszámcsorbítása miatt született. Megfogalmazói azt javasolják, hogy főként az 

alapiskolai alsó tagozat 1. és 2. évfolyamában legyen több az anyanyelv óraszáma, mint az 

államnyelvé. 

 

Adóhátralék megfizetésére kötelezte a bíróság a komáromi bencéseket 
2015. március 2. – bumm.sk 

A Komáromban működő bencés rendházat 52 ezer euró adóhátralék megfizetésére 

kötelezte a Legfelsőbb Bíróság. A Legfelsőbb Bíróság a Nyitrai Megyei Bíróság ítéletét 

hagyta helyben. A bencés rendházat egy 2012-ben indult bírósági eljárásban marasztalták 

el. Az adóhatóság a 2010-es évre vonatkozóan a rendház 52 641,67 euró be nem fizetett 

adótartozását állapította meg. Az adóhivatal az adóköteles természetes személy számára 

magasabb adóalapot állapított meg, mint amit a rendház bevallott. Ez magasabb személyi 

jövedelemadó kiszabásával járt. 

 

Életképes kultúra csak közösségben terem 
2015. március 2. – Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Nagy érdeklődés övezte szombaton este a zentai Művelődési Házban megtartott XVII. 

Hagyományaink Ünnepét, a községbeli hagyományőrző és hagyományápoló csoportok 

seregszemléjét. Az Uccu, bizony megérett a meggy! mottóval életre hívott rendezvény 

keretében színvonalas produkciók sora, a vajdasági magyar közösség szellemi kulturális 

örökségének elemeit bemutató tárlat, valamint finomabbnál finomabb meggyes ételek és 

italok kiállítása is várta az érdeklődőket. A Hagyományaink Ünnepe, amelynek 

főszervezője a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, főtámogatója pedig 

Zenta község önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű vajdasági 

magyar regionális amatőr rendezvénye, amely évről évre számottevő bemutatkozási és 

fejlődési lehetőséget nyújt a Zenta községbeli hagyományőrző és hagyományápoló 

csoportok számára. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150302134906/Tiltakozo-levelet-kuldott-az-oktatasi-miniszternek-a-Pedagogusszovetseg.html
http://www.bumm.sk/regio/2015/03/02/adot-csaltak-a-komaromi-bencesek
http://www.magyarszo.com/hu/2631/vajdasag_zenta/123110/%C3%89letk%C3%A9pes-kult%C3%BAra-csak-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gben-terem.htm
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Szilasi-napot tartottak Muzslyán 
2015. március 2. – Magyar Szó 

Szilasi Mihálynak, a vajdasági citerázás egyik úttörőjének a tiszteletére Muzslyán 11. 

alkalommal gyűltek össze szombaton a vajdasági citerazenekarok és szólisták. A 

rendezvény jeles dátum lett a vajdasági citerások kalendáriumában. A szervezők célja, 

hogy népszerűsítsék a citerajátékot, és hogy méltó emléket állítsanak a citerázás 

nagymesterének, aki egyedi játékával, az úgynevezett sántaciterázással szerzett hírnevet 

kis közösségének. Muzslyán évente egyszer találkoznak a vajdasági citerások, akik az 

elmúlt időszakban úgymond letettek valamit az asztalra. A találkozó nemcsak a fellépésről 

szól, hanem barátkozásról, ismerkedésről, beszélgetésekről, tapasztalatcseréről is. 

 

Elkeseredett ukrajnai kisebbségiek 
2015. március 3. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Prága úgy döntött, kérésre Csehországba telepíti azokat az Ukrajnában élő cseheket, akik 

veszélyeztetve érzik magukat szülőföldjükön. A cseh kormány áttelepítési programja 

részeként az Ukrajnából Csehországba telepített csehek 6-12 hónapra ingyenes lakhatást 

lapnak a cseh belügyminisztériumtól, és erre az időszakra jogosultak pénzügyi segítségre 

is. A Magyar Nemzet kérdésére, hogy elképzelhető-e hasonló lépés a magyar kormány 

részéről abban az esetben, ha a kárpátaljai magyarok ilyen kéréssel fordulnak 

Magyarországhoz, a külügyi tárca azt nyilatkozta: a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

vezetése folyamatos kapcsolatban áll a Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

vezetőségével, akik megerősítették: a kárpátaljai magyarok lakóhelyükön szeretnének 

maradni és ott szeretnének élni. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. március 3-i számában olvasható.) 

 

Újdonságok a Collegium Hungaricumból 
2015. március 2. - Volksgruppen 

Március 27-ig látható a Hagenbund magyarjai című kiállítás a bécsi Collegium 

Hungaricum UngArt Galériájában - itt készülnek a következő Adj Isten magyarok 

televíziós adásunk felvételei is. Méhes Márton az intézet igazgatója személyesen kalauzolta 

végig műsorvezetőnket a kiállításon és már a következő hónapok programjait is elárulta. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2631/vajdasag_nagybecskerek/123104/Szilasi-napot-tartottak-Muzsly%C3%A1n.htm
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2697430/
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
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/

