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Érvénytelenítette a bíróság a himnuszéneklésért kirótt bírságot 
2015. április 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, MTI, 

Magyar Hírlap 

Érvénytelenítette a sepsiszentgyörgyi bíróság pénteki ítéletében azt a jegyzőkönyvet, 

amellyel Kovászna megye prefektusa bírságot rótt ki a magyar himnusz elénekléséért a 

Magyar Polgári Párt Kovászna megyei szervezete ellen. A bíróság a honlapján közölt 

ítéletben megállapította, hogy a prefektus törvénytelenül bírságolta meg a Magyar Polgári 

Pártot (MPP), és mentesítette az MPP-t az ötezer lejes bírság kifizetésétől. Elutasította 

ugyanakkor, hogy az MPP kérésére megállapítsa annak a kormányhatározatban rögzített 

előírásnak a törvénytelenségét, amely alapján a prefektus a bírságot kirótta. 

 

Ellopták a magyarittabéi Kossuth-szobrot 
2015. április 3. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, MTI, hirado.hu, Pannon RTV 

Ismeretlen tettesek péntekre virradó éjszaka ellopták a magyarittabéi köztéri Kossuth-

szobrot. Petes Béla, a magyarittabéi helyi közösség tanácselnöke közölte az Újvidéki 

Rádióval, hogy Kossuth-szobrot lecsavarták a talapzatról, ahol még ott vannak a március 

15-én elhelyezett koszorúk. A helybelieket megdöbbentette a hír, hiszen a Kossuth-szobrot 

111 évvel ezelőtt állították föl a református templom előtt. Átélte a háborús időket, most 

pedig ellopták. A rendőrség helyszínelést tartott, ám Petes Béla kevés esélyt lát arra, hogy 

megtalálják az elkövetőt. 

 

A jogfosztások ellen tiltakozott Kassán a Via Nova ICs 
2015. április 5. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, MNO, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

A volt Csehszlovákia területén élő németek és magyarok kollektív háborús bűnösségét 

deklaráló, és a Beneš-dekrétumok által megvalósított jogfosztások alapjául szolgáló, máig 

felül nem bírált kassai kormányprogram ellen tiltakoztak felvidéki magyar fiatalok a 

dokumentum elfogadásának hetvenedik évfordulóján Kassán vasárnap. A tiltakozók 

„Hetven éve háborús bűnösök vagyunk, most már békét akarunk” és „Le a kassai 

kormánypogrommal”, illetve „Rehabilitációt Esterházynak” feliratú transzparenseket 

emeltek a magasba. Az összegyűltek a mellükre tűzve viselték a mártír gróf Esterházy 

János egykori rabszámát, illetve egy sárga M betűt is. Ez utóbbival arra emlékeztettek, 

hogy a kitelepítés előtti napokban a felvidéki magyaroknak ilyen megjelölést kellett 

hordaniuk. 

 

Fővárosi összefogás a határon túliakért 
2015. árpilis 3. – MTI, Magyar Hírlap 

Hárommillió forint adományt küld a kárpátaljai magyaroknak a Budapesti 

Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ), és arra kéri a kerületeket és a fővárost, hogy 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18443/Elloptak-a-magyarittabei-Kossuth-szobrot.html
http://www.hirek.sk/belfold/20150405172613/A-jogfosztasok-ellen-tiltakozott-Kassan-a-Via-Nova-ICs.html


 

 

 

 

 

 
3 

folytassák a gyűjtést. Tarlós István főpolgármester, BÖSZ-elnök és Kovács Péter társelnök 

az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményükben azt írták: az Ukrajna keleti részén dúló 

háború a kárpátaljai magyarokat is sújtja, az élelmiszerárak napról napra emelkednek, a 

pénz értéke rohamosan csökken, a kenyérkereső férfiak közül egyre többet hívnak be 

katonának. A fenyegető szociális katasztrófa miatt határoztak úgy, hogy támogatást 

ajánlanak fel az ott élő magyaroknak, és felkérik a budapesti önkormányzatokat, hogy a 

lehetőségükhöz képest nyújtsanak további támogatást Kárpátaljának - tették hozzá. 

 

Határon Túli Magyar Színházak Szemléje a Thália Színházban 
2015. április 5. – MTI, Magyar Hírlap, MNO, Inforádió 

Öt nap alatt nyolc előadást láthat a közönség a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjén, 

amelyet május 11. és 15. között rendeznek meg a budapesti Thália Színházban. A fővárosi 

teátrum negyedik alkalommal rendezi meg a szemlét, amelynek első előadásaként az 

Újvidéki Színháznak a művész és a hatalom viszonyáról szóló produkcióját láthatja a 

közönség a nagyszínpadon. Az ötnapos rendezvény során többek között a nagyváradi 

Szigligeti Színház, az Aradi Kamaraszínház, a Szatmárnémeti Északi Színház, valamint a 

csíkszeredai Csíki Játékszín darabjait is bemutatják. 

 

Lemondott közmédiabeli állásáról Nagy Debreczeni Hajnal 
2015. április 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Nagy Debreczeni Hajnal, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök sajtótanácsosa a Facebook 

közösségi portálon bejelentette, lemond a román közmédiában betöltött állásáról. „Ma, 

2015. április 3-án azonnali hatállyal lemondtam a Román Közszolgálati Televízió 

kolozsvári területi stúdiójában betöltött állásomról, ezáltal megszűnt a Román 

Rádiótársasághoz való áthelyezésem is" – írta pénteken Facebook-oldalán Nagy 

Debreczeni Hajnal. 

 

Marosvásárhelyi előválasztás: regisztrációra buzdítanak 
2015. április 3. – Krónika 

Az RMDSZ, EMNP és MPP Maros megyei vezetői örömmel veszik tudomásul, hogy 

Marosvásárhely közössége nagy érdeklődést mutat a közös magyar polgármesterjelölt 

előválasztások útján való kiválasztása iránt – áll a három erdélyi magyar politikai alakulat 

által pénteken közösen kiadott közleményben. Az RMDSZ, az EMNP és az MPP megyei 

vezetői nagypéntek reggel rövid egyeztetést tartottak. Ezen elhangzott, hogy az elmúlt 

héten több száz személy jelentkezett már a marosvásárhelyi előválasztás névjegyzékébe – 

ez is mutatja, hogy a politikai kezdeményezés „jó visszhangra lelt a választópolgárok 

körében”, a fokozott érdeklődést pedig „a közösség bizakodásaként értelmezik”. A 

marosvásárhelyi előválasztásra jelöltként eddig egyedül Soós Zoltán RMDSZ-es tanácsos 
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jelentkezett be. A szövetség helyi belső ellenzéke vezetőjének tartott Vass Levente közölte, 

nem méretkezik meg, és Soóst támogatja. 

 

Csoma Botond: szitokszóvá degradálódott a liberalizmus  
2015. április 3. – maszol.ro 

Új elnököt választott az RMDSZ liberális platformja, a Szabadelvű Kör. A kolozsvári városi 

tanácsosként is tevékenykedő Csoma Botondot kérdezték a platform jövőjéről és az általuk 

felvállalt világszemlélet erdélyi elfogadottságáról.  

 

Fiataloktól fiataloknak a román-magyar kapcsolatokról 
2015. április 3. – szekelyhon.ro 

Az ECOU Ifjúsági szervezet öt éve indította útjára a 3M Talks című projektjét 

Sepsiszentgyörgyön, amellyel az Iskola másként hét palettáját kívánják bővíteni, ennek 

megfelelően pedig a Székely Mikó Kollégium, a Mikes Kelemen Gimnázium, valamint a 

Vitéz Mihály Gimnázium diáktanácsával karöltve alkották meg közösen a rendezvényt. 

Követhetőbbé és letisztultabbá tenni az elmúlt évben sikerült, magyarázta Mădălin 

Guruianu, az ECOU Ifjúsági szervezet vezetője, aki rámutatott: a 3M Talks vitafórum 

jellegűvé vált, amelyre olyan fiatalokat hívnak meg a román-magyar kapcsolatok 

boncolgatására, akik pozitív példának számíthatnak a helyi közösség életében, valamint az 

említett három iskola diáksága előtt. 

 

Ki is volt Avram Iancu? 
2015. április 4. – Pilhál Tamás – Magyar Nemzet 

Avram Iancunak a román történelem ünnepelt hősének magyarok százaink 

lemészárlójának kíván szobrot állítani a vajnafalvi Avram Iancu Gimnázium. Kovászna 

város önkormányzata 19 ezer lejes támogatást ítélt meg erre a célra. Az eset a román 

hatalom mindennapos provokációinak egyike. Ráadásul úgy, hogy idehaza nemegyszer 

hallottuk, hogy figyeljünk a szomszéd népek érzékenységére. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. április 4-i számában olvasható.) 

 

Felmérés: két párt és az RMDSZ jutna be a parlamentbe 
2015. április 6. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az Agentia de Rating Politic nevű közvélemény-kutató intézet áprilisi felmérése azt 

mutatja, hogy a jelenlegi állás szerint az új Nemzeti Liberális Párt (PNL) nyerné a 

parlamenti választásokat, ha most rendeznének meg. Az egykori Demokrata Liberális Párt 

(PDL) és a régi Nemzeti Liberális Párt (PNL) összeolvadásából létrejött új PNL a 

szavazatok 44%-át szerezné meg. Második helyen végezne a Ponta vezette 

Szociáldemokrata Párt (PSD), amely a voksok 34%-ára számíthat. Harmadik helyen áll az 

RMDSZ, amely a voksok 5%-át kapná. 
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Mégsem lesz Szent László-híd Váradon? 
2015. április 6. – maszol.ro 

Kedvezőtlenül véleményezte a prefekúra keretében működő megyei névadó bizottság a 

nagyváradi önkormányzatnak a hidak elnevezésére vonatkozó kérelmének egyik tételét, 

miszerint a város főtéri hídja Szent László király nevét viselje. A kormányhivatal 

közleménye szerint április 3-i, nagypénteki ülésükön vizsgálták a váradi önkormányzatnak 

a hidak elnevezésére vonatkozó kérelemét. Talán nem meglepő módon a hat elnevezés 

közül ötöt jóváhagyott a bizottság, tehát Dacia, Decebal, Ovidiu Densuşianu, Carol. I. és 

Constantin Prezan híd lehet a városban a testület szerint.  

 

Székelyföldi vásárok: előítéletek és kitörési lehetőségek 
2015. április 7. – Erdély Ma 

A Szent György Napok keretében április 30-án megnyitandó Szentgyörgy Expóval 

kezdődik az idei vásárszezon. A háromszéki expó az első erdélyi vásár, amely sokáig a 

legnagyobb is volt, kiállítói között elsősorban magyar állami támogatással érkező 

anyaországi cégek szerepeltek. Sokáig ez jellemezte a több helyszín végigjárása után 

tavalyra a Székely Mikó Kollégiumba visszahúzódó, wellnesskiállításra szűkülő vásárt, 

amelynek voltak kiemelkedő és sürgős elfelejtésre váró epizódjai is. Idén a „sokadalom” 

kellős közepén felállítandó, 360 négyzetméter beépített felületű expósátorba várják az 

érdeklődőket – miközben megmarad a Kovászna megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

wellnesskiállítása is. 

 

Autonómia, mint belügyi fenyegetés 
2015. április 7. – Borbély Zsolt Attila - Erdély Ma, Erdélyi Napló 

Egész generáció nőtt már fel azóta, hogy 1991-ben a román hatalom magyarellenes 

hisztériakeltéssel, helyszínre vezényelt katonai erőkkel reagált az RMDSZ keretén belül 

működő Székelyföldi Politikai Csoport kezdeményezésére: 1991. október 19-én az 1848. 

október 16. és 18. között lezajlott székely népgyűlés évfordulóján közfelkiáltással 

nyilvánítsa ki a székelység autonómiaigényét. A teljes román politikum elutasítással és 

tényhamisító, demagóg propagandával reagál bármilyen autonómia kezdeményezésre, 

pedig nem jelenthet az autonómia kockázatot román szemszögből, mert határváltoztatásra 

három esetben kerülhet sor: a román féllel való megegyezéskor, külső erő hatására vagy 

magyar erőfölényre építve. Ezek közül egyik sem adott. Annak a lehetősége tehát, hogy a 

székely autonómia, valamint az egész erdélyi magyarságra kiterjedő személyelvű 

autonómia Erdélynek vagy Erdély egy részének elszakadásához vezetne, megközelítőleg 

nulla. 
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Martosi Szabadegyetem a magyar iskolákért 
2015. április 3. – Felvidék Ma 

A Via Nova ICS és a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata mélyen elítéli a 

felvidéki magyar iskolahálózat elleni újabb ellehetetlenítő rendeletet. A gimnáziumok és 

szakközépiskolák osztálylétszámát legkevesebb 17 főben meghatározó rendelet szlovák 

iskolákat is beáldozna, és így a nacionalista indíttatás látszatát elkerülve nyesné vissza a 

magyar oktatást. Ez ráadásul nemcsak a magyar középiskolák egész sorának jelent halálos 

ítéletet, hanem a falusi-kisvárosi életet is tönkretenné művelődési és gazdasági téren 

egyaránt. Utóbbi azért járna tragikus következményekkel, mert a felvidéki magyarság 

döntő többsége ilyen településeken él. A Martosi Szabadegyetem a szakmai programjában 

is foglalkozik majd az oktatásüggyel, emellett viszont a magyar diákokat is támogatni 

szeretné. Ezért a felvidéki magyar gimnáziumok és szakközépiskolák diákjai számára 

ingyenesen elérhetővé teszi a hetijegyet. 

 

Csáky Pál: Örök újrakezdés 
2015. április 4. – Felvidék Ma 

Csáky Pál EP-képviselő (MKP) nyugtalanítónak nevezte, hogy „a felvidéki magyarság az 

elmúlt öt évben nagyon veszélyes útra tévedt, a gyorsított önfelszámolás útjára”. Szerinte 

„sok szlovákiai magyar ma sem képes meglátni azt, hogy kisebbségi társadalmunkban a 

Rubicon ott húzódik, hogy ki hajlandó a szlovákiai magyar jövőt árucikként politikai 

egyezkedések tárgyává tenni és ki nem”. Beszélt arról, hogy tudomása szerint az MKP-val 

való együttműködés elvetése a Most-Hídban feszültséget váltott ki, és a párt vezetése 

lavírozára kényszerül. „Potenciális szlovák partnereiket is megnevezték, amelyeknek nem 

érdekük az MKP és a magyar politika erősítése, s az is látható, hogy ha Most-Híd 

választásra kényszerül, akkor habozás nélkül ismét a szlovák elvárások szerint fog 

cselekedni.” 

 

Aláírásgyűjtés a komáromi bencések támogatására 
2015. április 6. – Új Szó 

A húsvéti ünnepek alatt országos aláírásgyűjtés kezdődik a Ján Orosch nagyszombati érsek 

által felszámolt komáromi bencés rend támogatására. Az akciót a renddel rokonszervező 

magánszemélyek szervezik, tiltakozásul a bencések tulajdonának elidegenítése és 

jogalanyiságának megszüntetése ellen. Arra kérik a római legfelsőbb intézményeket, hogy 

„ne engedjék megszüntetni a legrégibb szerzetesrendet országunkban épp a Szentatya által 

meghirdetett megszentelt élet évében”. Az aláírásgyűjtés a húsvét utáni első vasárnapig 

tart, az íveket a Rómában folyó tárgyalásokon a rend érdekeit képviselő illetékeseknek 

juttatják el. 
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MNT: Felháborodásunk és elkeseredésünk erősítse bennünk az összetartozás 
érzését 
2015. április 3. – Vajdaság Ma 

A péntekre virradó éjszaka Magyarittabén történt szoborlopás kapcsán a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke, Hajnal Jenő közleményben ítélte el a történteket. Melyben azt írja, hogy 

„megrendüléssel értesültünk arról, hogy a vajdasági magyarság egyik legfontosabb 

jelképévé, nemzeti identitásának meghatározó műemlékévé, az 1848–49-es magyar 

forradalom és szabadságharc kultikus délvidéki emlékhelyévé vált magyarittabéi 

kegyhelyen a húsvéti ünnepekre való várakozás legszentebb napjaiban, nagycsütörtök éjjel 

ellopták Kossuth Lajos mellszobrát.” 

  

VMSZ: Az ellopott mellszobor szellemi értékét semmi nem pótolhatja 
2015. április 3. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség sajtóközleményben fejezte ki megdöbbenését, hogy 

nagycsütörtök éjjel ismeretlen tettesek, miután talapzatáról lefeszítették, ellopták a 

magyarittabéi Kossuth-mellszobrot. A VMSZ elvárja a rendvédelmi szervektől, hogy a tett 

körülményeit és elkövetőit mihamarabb derítsék fel illetve fogják el, s az elkövetőket 

tettükért gyors eljárást követően példát statuáló büntetésben részesüljenek. 

  

70 éves a Képes Ifi 
2015. április 4. – Vajdasági RTV 

Idén hetven éves a Képes Ifjúság. A lap 1945. március 7-én jelent meg először, még Ifjúság 

Szava címmel. 1951-ben vette fel az Ifjúság nevet, majd később, 1967-ben a mostani nevét. 

70 év nem kis idő, főleg egy kisebbségi lap tekintetében. Azóta számos társadalmi-politikai 

változás is bekövetkezett, de ifjúsági lapunk még itt van, és kész szembenézni a jövő 

kihívásaival. 

  

Pásztor István: A választások legyenek jövőre és egyszerre 
2015. április 4. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A legracionálisabb az lenne, ha a helyhatósági és tartományi választásokat egy időben 

tartanák meg, méghozzá a jövő év februárjában vagy márciusában – jelentette ki Pásztor 

István, a vajdasági képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. Pásztor 

azt mondta, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával 

(LSV) a kapcsolatjavítás terén, ugyanis sikerült megállapodni az elmúlt időszak 

nézeteltéréseiről, káderkérdésekről és más megoldásokról. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18445/MNT-Felhaborodasunk-es-elkeseredesunk-erositse-bennunk-az-osszetartozas-erzeset.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18445/MNT-Felhaborodasunk-es-elkeseredesunk-erositse-bennunk-az-osszetartozas-erzeset.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18444/VMSZ-Az-ellopott-mellszobor-szellemi-erteket-semmi-nem-potolhatja.html
http://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/70-%C3%A9ves-a-k%C3%A9pes-ifi_585802.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18447/Pasztor-Istvan-A-valasztasok-legyenek-jovore-es-egyszerre.html
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„Az orosz állami sajtó szüleménye az etnikai szeparatizmus Kárpátalján" 
2015. április.5. - MTI, Kárpátalja Ma 

Az orosz állami sajtó "találta ki" az etnikai alapú szeparatizmust Kárpátalján - írta az 

Economist pénteken honlapján. Orosz propaganda Ukrajnában felcímű írásában a 

mértékadó brit gazdasági hetilap friss számában azt állítja, hogy Ukrajna nyugati, 

kárpátaljai régiójának megvannak a maga problémái, de az etnikai szeparatizmus nem 

tartozik a fő gondok közé. Ennek ellenére a térség ruszin és magyar közössége az Ukrajna 

megosztását célzó orosz propaganda célpontjává vált.  

 

Munkalehetőség és kenyér – Segítség a Dunántúlról 
2015. április 7. – Kárpátalja Ma 

Jelentős összegű adományt adott át március 23-án Beregszászon a Dunántúli 

Egyházkerület elnöksége a kárpátaljai Nagymuzsaly lelkipásztorának és gyülekezeti 

pénztárosának. Az akcióról Huszár Pál főgondnokot kérdezte a Kárpátalja Ma. Huszár Pál 

elmondta: a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Kárpátaljai Református Egyház 

Diakóniai Központja minden erejét megfeszítve igyekszik enyhíteni a kárpátaljai 

magyarság gondjain. 

 

Néptánc oktatás Alsóőrött gyerekeknek 
2015. április 6. – Volksgruppen.orf.at 

Még lehet jelentkezni az alsóőri gyermek néptáncoktatásra. A Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület már több éve tart néptánctanfolyamot gyermekeknek Alsóőrött. Jelenleg 

25 gyermek táncol három csoportban, a legkisebbek 3-7 évesek, a középső csoportban 

vannak a 9-10 évesek, a legidősebbek pedig már gimnazisták illetve középiskolások. Seper 

Mariann oktató csütörtökönként várja táncolni a gyerekeket. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/az-orosz-allami-sajto-szulemenye-az-etnikai-szeparatizmus-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/munkalehetoseg-es-kenyer-segitseg-a-dunantulrol/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2703699/
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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.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/

