Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. március 10.

2015. március 9. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Index, mno.hu, Új Szó
A keleti nyitás megtörtént, kezdődhet a déli, nyugati nyitás viszont nincs, mert
Magyarország a Nyugat része - összegezte a magyar külpolitika törekvéseit Orbán Viktor
miniszterelnök hétfőn, a kétnapos rendkívüli nagyköveti értekezlet első napján
Budapesten. A kormányfő beszédében továbbra is nemzeti alapokon álló külpolitikát
szorgalmazott, amelyhez szerinte nem világpolgár, hanem nemzeti elkötelezettségű
diplomatákra van szükség. Kérdésre válaszolva kifejtette: az autonómia ügye kulcskérdés a
magyar külpolitikában, de most a gazdasági együttműködésre és fejlesztésekre kell
összpontosítani a szomszédos országokkal ápolt kapcsolatokban.

Vezető hírek

Orbán: az autonómia ügye kulcskérdés

Központokba szervezhetik a külhoni szakiskolákat is
2015. március 9. – Magyar Nemzet, hirado.hu, Kárpátalja Ma
A határon túli szakképzés fejlesztését is érintheti az intézményrendszer magyarországi
reformja – írja hétfői számában a Magyar Nemzet a birtokába került szakképzési
koncepcióra hivatkozva. Az ágazat átalakításának lehetséges irányait kijelölő dokumentum
szerint szakképzési központokba szerveznék a magyar nyelven oktató külhoni szakképző
iskolákat, majd a létrehozott központokat hálózatba szerveznék a magyarországi
centrumokkal. A központokba szervezés egyebek mellett a jó gyakorlatok cseréjét, közös
fejlesztések és közös képzések indítását szolgálná – mutat rá a lap szerint a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) koncepciója, amely szerint jelenleg 127 külhoni
középiskolában folytatnak magyar nyelven szakképzést.

Visszakapja eredeti nevét a dél-bácskai Tiszakálmánfalva
2015. március 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV
A Magyar Nemzeti Tanács ülésén meghozták a Budiszava helységnév Tiszakálmánfalvára
való módosításról szóló határozatot, valamint döntöttek több tanintézmény vezetőjének és
igazgatóbizottsági tagjainak személyéről. Hosszú évtizedek után ismét Tiszakálmánfalva
lett Budiszava hivatalos magyar neve. Az Újvidék melletti település megnevezése többször
is változott – attól függően, hogy éppen magyar vagy szerb országrész volt Vajdaság. A
mostani változtatást a helyi lakosok kérelmezték. Napirenden szerepelt a Forum
Könyvkiadó Intézet belső szervezésének, pénzügyi tervének és munkaprogramjának
módosítása és a Zentai Levéltár tavalyi munkaprogramja, valamint elfogadták a szabadkai
Zeneiskola tanterv-módosítási javaslatát is.
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2015. március 9. – transindex.ro, maszol.ro
Levették a kolozsvári állomáson azt az állomásfőnökök neveit tartalmazó márványtáblát,
amelyen a magyar és német állomásfőnökeit csupán „ismeretlenként” tüntették fel - írta
vasárnap Facebook-oldalán a musaj-muszáj csoport. A CFR amúgy a februári CKK-díj
győztese - a csoport minden hónapban megszavaztatja a hónap legintoleránsabb
intézményét és személyét.

Erdély

Levették az „ismeretlen” állomásfőnököket tartalmazó táblát a kolozsvári
állomáson

A prefektus szerint Izsák Balázst vonják felelősségre, ha rendbontás lesz
Marosvásárhelyen
2015. március 9. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Erdély
Ma, MTI, Magyar Hírlap
Izsák Balázst, az SZNT elnökét vonják felelősségre, ha Marosvásárhelyen rendbontásra
kerül sor a székely szabadság napi megemlékezéseken - mondta hétfői sajtótájékoztatóján
Lucian Goga Maros megyei prefektus. Goga azt is kiemelte, hogy Marosvásárhely
multikulturális város, ahol békében élnek románok, magyarok és más nemzetiségűek. A
prefektus szerint helye van a holnapi megemlékezésnek, de anélkül, hogy szélsőséges
megnyilvánulások kísérnék.

„Az autonómiát a székelyek nem is akarják”
2015. március 9. – maszol.ro
Van-e élet az autonómia után? címmel jelent meg az a 11 román és magyar szakembert
megszólaltató interjúkötet, amelyet a hétvégén mutattak be Kolozsváron, a Koffer
könyvesboltban. A közel másfél órás beszélgetésen Benkő Levente újságíró faggatta a
szerzőt, Borbély Tamást, az MTI és a Szabadság napilap munkatársát, és az egyik
interjúalanyt, Szilágyi N. Sándor nyelvészt.

Ünnepelni hívják a gyergyószékieket
2015. március 9. – szekelyhon.ro
A Székely szabadság napja méltó megünneplése Marosvásárhelyen idén nem lehetséges,
így a Székely Nemzeti Tanács által harmadszorra tervezett tüntetés sem valósulhat meg
2015. március 10-én. Az autonómiaigény kimondását azonban nem lehet megakadályozni
– szögezte le az SZNT. A tüntetést előbb Gyergyószentmiklósra „költöztették át”, de aztán
úgy döntöttek, hogy nem egy ilyen esemény lesz, hanem a székely székek rendre
megszervezik a maguk tüntetését.
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2015. március 9. – szekelyhon.ro, MTI
Május végén előválasztás útján választják ki azt a marosvásárhelyi polgármesterjelöltet,
akit a teljes magyar közösség támogathat a 2016 júniusában esedékes önkormányzati
választásokon – nyilatkozta hétfőn az MTI-nek Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros
megyei szervezetének elnöke. Az előválasztások szabályzatát múlt héti ülésén fogadta el az
RMDSZ Maros megyei Területi Képviselők Tanácsa. Brassai elmondta, hogy „politika
fölötti összefogással” keresik azokat a magyar jelölteket Marosvásárhelyen, Szászrégenben
és Maros megye több más településén, akiket támogatni tud a teljes magyar közösség.

Erdély

Május végén előválasztásokat szervez a Maros megyei RMDSZ

Szülőföldön magyarul: keddtől igényelhető a támogatás
2015. március 9. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro
Keddtől igényelhetők a Szülőföldön magyarul program keretében a magyar tannyelvű
óvodákba, iskolákba járó gyermekek és a magyar képzésben részesülő egyetemisták
számára nyújtott támogatások: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közzétette a program
2014–2015-ös tanévre szóló felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és
taneszköztámogatás, illetve a hallgatói támogatás igénylésére. A magyar kormány által a
határon túli magyar nyelvű oktatásban részt vevők támogatására működtetett programban
április 24-ig lehet benyújtani az igényléseket. A program romániai lebonyolítója továbbra
is a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). A szervezet elnöke, BurusSiklódi Botond hétfőn Csíkszeredában sajtótájékoztatón közölte, ebben az évben a
nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköztámogatás értéke 17 200 forintnak
megfelelő lej, a hallgatói támogatásé pedig továbbra is 2800 forintnak megfelelő lej.

300 ezer lejjel támogatja idén a Kolozsvári Magyar Napokat a városi
önkormányzat
2015. március 9. – transindex.ro, maszol.ro
Jóváhagyta a kolozsvári önkormányzat a civil szervezetek által benyújtott projektek
támogatási összegeit. A benyújtott pályázatokat még múlt héten elbírálta az
önkormányzat, de a megítélt összegeket a havi tanácsülésen a képviselő testületnek is el
kellett fogadni. A polgármesteri hivatal közleménye szerint magyar alapítványok és
egyesületek összesen 1 423 000 lejes támogatásban részesülnek.

Lejáratott autonómia
2015. március 10. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen
(MOGYE) a jelek szerint tovább tarthat az állóháború, miután a jelenlegi oktatási
minisztert sem zavarja, hogy a felsőoktatási intézmény vezetősége nem hajlandó alávetni
magát az oktatási törvénynek, amelynek értelmében a MOGYE is azon egyetemek közé
tartozik, amelyeken önálló magyar főtanszéket kell létrehozni”.
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A szlovákok nem igyekeznek visszaszerezni elveszített állampolgárságukat
2015. március 9. – hirek.sk
A volt szlovák állampolgárok nem állnak sorba kérvényeikkel, hogy visszaigényeljék
állampolgárságukat. A február 1-jén hatályba lépett belügyminisztériumi rendelet óta
február hónap folyamán mindössze 12 kérvény érkezett.

A Pedagógusszövetség meghirdette a „Szülőföldön magyarul“ pályázatot

Erdély

2015. március 10. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Úgy hozta a történelem, hogy Marosvásárhelyre már csak keserű szájízzel tudok
megérkezni. Kitörölhetetlenül bennem maradt egy esemény, a város fekete márciusa,
amelynek idén lesz a huszonötödik évfordulója. Akkor derült ki végérvényesen, hogy a
bukaresti hatalom nem adja fel a Ceausescu-korszakban eltervezett stratégiáját, Erdély
magyar nagyvárosainak elrománosítását. Ha megnézzük a népszámlálási adatokat az
utóbbi száz évben, a tendencia világosan látszik. 1910-ben az egykori Székelyvásárhely alig
6,7 százaléka volt román nemzetiségű (akkor a magyarok csaknem kilencven százalékon
álltak), ám 1961-re már 71:28-ra módosult az arány. Marosvásárhely fokozatosan
elvesztette a Székelyföld fővárosa rangját.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. március 10-i számában olvasható.)

Felvidék

Egy frontváros hétköznapjai

2015. március 9. – hirek.sk, Felvidék Ma
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Bethlen Gábor Alapról szóló
törvény értelmében meghirdette a „Szülőföldön magyarul“ nevelési, oktatási, valamint
tankönyv- és taneszköz támogatás, valamint hallgatói támogatás ösztöndíj pályázatát.

A napokban befejeződik a nemzeti kisebbségek pályázatainak elbírálása
2015. március 9. – hirek.sk
Hétfőtől üléseznek a Kormányhivatal „Nemzeti kisebbségek kultúrája 2015“ elnevezésű
támogatási programja keretében benyújtott pályázatokat elbíráló bizottságok. A szakmai
bizottságok a héten a magyar szervezetek által benyújtott kulturális pályázatokról is
döntenek. Idén a kérvényezők között összesen 3 879 250 eurót osztanak szét, ami 50 000
euróval több az előző évi támogatásnál. Ebből 1 995 000 eurót a magyar kisebbség
kulturális projektjei kapnak.

Esterházy Jánosra emlékeztek Révkomáromban
2015. március 9. – hirek.sk
Esterházy János gróf halálának 58. évfordulója alkalmából az Egy Jobb Komáromért
polgári kezdeményezés vasárnap este a felvidéki mártír-politikus 2011 őszén felavatott
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Magyar gyerekek szlovák iskolában
2015. március 10. – hirek.sk
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 2015- ös iskolai beiratkozások befejeztével
örömmel konstatálta, hogy nem csökkent, sőt enyhén emelkedett a magyar iskolába iratott
elsősök száma. Ez a szám egyébként évek óta 3 500 fő körül mozog. A pozitív jelzések
ellenére vannak települések, sőt egész régiók, ahol zömében magyarok élnek, de magyar
iskola nincs és nem is igénylik azt, és a felnövekvő magyar nemzedékek évtizedek óta
szlovák tanintézményeket látogatnak. Ezeken a helyeken a leggyorsabb az asszimiláció.

Felvidék

Nádor utcai emléktáblájánál tartott koszorúzással és mécsesgyújtással egybekötött
megemlékezést. Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért (EJK) polgári kezdeményezés
elnöke – Révkomárom alpolgármestere hangsúlyozta, hogy nem szabad elfeledni a múltat,
múltunk nagyjait, hiszen a múlt ismerete nélkül nem lehet és nem is szabad jövőt építeni.

Az MKP polgári kezdeményezése: levél az oktatási miniszternek a kisiskolák
érdekében

Topolya: Új irodát nyitott a Vajdasági Magyar Szövetség
2015. március 9. – Vajdaság Ma
Megnyitották a Vajdaság Magyar Szövetség topolyai irodáját. A hivatalos megnyitón részt
vett Pásztor Istvánt, a VMSZ elnöke, Pásztor Bálint köztársasági képviselő, a párt szerbiai
parlamenti frakcióvezetője, Egeresi Sándor tartományi képviselő, tartományi
frakcióvezető, Kislinder Gábor topolyai községi elnök. Fremond Árpád, a VMSZ topolyai
községi szervezetének elnöke szerint nagyon jelentős az, hogy a következő időszakban
minél közelebb tudjanak kerülni a polgárokhoz, és ehhez szükséges egy iroda
működtetése.

Vajdaság

2015. március 10. – Felvidék Ma
A. Szabó László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke levélben fordult a szlovák oktatási
miniszterhez, hogy vonja vissza a korábban elfogadott rendelkezést, és minél előbb
szüntesse meg a minimális osztálylétszámokat, hogy a legkisebb tanulók továbbra is
lakóhelyükön kezdhessék meg tanulmányaikat. Hozzátette: A felhívás a szlovák
településeken is kedvező visszhangra talált. Elsőként Plavecký Peter polgármester
asszonya jelezte, hogy a faluból nyolc levelet küldtek a miniszternek, majd további falvak
(Čakajovce, Dedinka, Megyercs, Szürnyeg és mások is) jelezték csatlakozásukat.
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A háborús hátország mindennapjai
2015. március 10. – Magyar Hírlap
A minap Kárpátalján járt Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkára, aki a látogatást követően arról beszélt: keleti szomszédságunkban a
helyzet sokkal súlyosabb, mint gondolnánk. Kiemelte: a magyar kormány eddig is
folyamatosan figyelemmel követte az ukrajnai, ezen belül a kárpátaljai helyzet változásait,
és teljes mellszélességgel kiáll az ottani magyar közösség mellett. Hozzátette: ez politikai
támogatást is jelent, a magyar intézményrendszer, a magyar szervezetek, egyházak
támogatását, valamint felöleli ezen intézmények karitatív, humanitárius tevékenységét is,
amellyel a kialakult helyzetet próbálják enyhíteni. A külképviseletek, illetve a külhoni
karitatív szervezetek koordinálják a segélyeket, ők mondják meg, hogy mire van szükségük
a helyi viszonyoknak megfelelően – emelte ki a helyettes államtitkár.

Többnyelvű képeskönyvmozi Bécsben
2015. március 9. - Volksgruppen
Többnyelvű képeskönyvmozi címmel hirdet délutáni gyermekprogramot szerdán 17:00
órakor Bécsben az Alsóőri Magyar Média és Információs Központ (UMIZ) és az Ausztriai
Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED). A Schwedenplatzon található iskola
nagytermében az UMIZ gondozásában megjelent immár 20 kötetből mutatnak be
többnyelvű, kivetített válogatást.

Vajdaság
Kárpátalja

2015. március 9. – Magyar Szó
Megkezdte a tájolást a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. Szombaton a tordai
Művelődési Otthonban Terék Anna: Vajdasági lakodalom című előadását mutatták be,
amelyet Táborosi Margaréta rendezett. A szabadkai színtársulatot – immár
hagyományosan – telt ház várta, ami nem csoda, hiszen nyolc éve rendszeresen
vendégszerepelnek a közép-bánáti faluban. Előadásaikra a környező településekről is
érkezik közönség.

Őrvidék

Tordán a Vajdasági lakodalom
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro

8

