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2015. március 15. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Index, ATV, Origo, mno.hu, Magyar
Hírlap
A szabadságot és a nemzeti függetlenséget nevezte a magyar történelem "páros
vezércsillagának", vérvonalának Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap, a március 15-i
nemzeti ünnepen a múzeumkerti állami díszünnepségen tartott beszédében. A kormányfő
szerint a szuverenitásért folytatott harcnak sosincs vége. Azt is mondta, hogy az elmúlt
években ismét egy erős magyar nemzet kezdett el kovácsolódni. Beszéde végén arra hívta
fel a figyelmet, hogy bár a forradalom óta eltelt 167 év, a lényeg nem változott: az ország
szuverenitásáért folytatott küzdelemnek soha sincs vége, és ebben csak magunkra
számíthatunk. „Az összefogás, az igazságba vetett hit és a kitartás vezet győzelemre, csak
az erősek maradnak fent. Mi, magyarok egy nagy korszak küszöbén állunk. A magyar név
megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez” – zárta szavait a kormányfő.

Vezető hírek

Orbán: a szabadság és a függetlenség történelmünk vezércsillaga

A történelem igazságszolgáltatása a külhoni magyarok honosítása

Egy érzés, amely tartást ad nekünk
2015. március 16. – Sinkovics Ferenc – Magyar Hírlap
Kántor Zoltán a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a rendszerváltás előtti
nemzetpolitikával kapcsolatban elmondta, hogy a nemzet nem lehetett szervező eleme a
társadalomnak, illetve az állam nem akart beavatkozni más államok belügyeibe így
kisebbségi kérdéseibe sem. Később a rendszerváltás időszakában már konszenzus alakult
ki az ellenzéki pártok között, miszerint az anyaország felelősséget érez értük és támogatja
őket. Az MSZP azonban nem tekintette központi kérdésnek a külhoni magyarság ügyét.
(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. március 16-i számában olvasható.)

Félelem a baloldaltól

Magyarország

2015. március 14. – MTI, Kormány.hu, mno.hu, InfoRádió, hirado.hu, Magyar Hírlap
A történelem igazságszolgáltatásának nevezte a külhoni magyarok honosítását Semjén
Zsolt, aki részt vett Nagy-Britanniában élő magyarok honosítási ünnepségén. A londoni
magyar nagykövetségen március 15-e alkalmából ünnepi külsőségek közepette nyújtották
át 34, Nagy-Britanniában élő magyarnak a honosítási okiratot. Ahhoz azonban, hogy a
magyar nemzet megmaradjon, minden egyes nemzetrészének meg kell maradnia a Kárpátmedencében és a nyugati diaszpórában egyaránt – tette hozzá. Semjén Zsolt szerint ez
akkor lehetséges, ha a magyarság közös nyelve és közös kultúrája alkotta történelmi
tudatot egy „alkotmányos acélabroncs” is megerősíti, ez pedig a magyar állampolgárság.

2015. március 14. – Végel László – Népszabadság
Huszonöt évvel a rendszerváltás után óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy miért nincsenek
a határon túli magyarság köreiben baloldali vagy liberális politikai pártok. A nemzeti
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2015. március 13. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma,
szekelyhon.ro
Magyarország olyan fejlesztéseket szeretne támogatni, amelyek munkahelyeket hoznak
létre, nemcsak a határon belül, hanem azon kívül is, azért, hogy minden magyar
szülőföldjén boldogulhasson – jelentette ki Seszták Miklós, Magyarország nemzeti
fejlesztési minisztere pénteken Csíkszeredában. Seszták helyi politikusokkal,
polgármesterekkel, vállalkozókkal, közbirtokossági vezetőkkel is találkozott. Az ezt követő
sajtótájékoztatón Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke bevezetőjében elmondta, a
nemzetpolitika gazdasági vonatkozásait próbálják erősíteni a mostani találkozósorozattal.

Magyarország

Seszták külhoniaknak szánt támogatásokról beszélt Csíkban

Erdély

eszme természetesen a külhoni polgárok óriási többségének nagyon is vonzó, hiszen
nemcsak ideologikusan, hanem a mindennapi életben is szüntelenül szembe találja vele
magát. A baloldali értékek kiesésének oka kereshető a múltban is, abban a tényben, hogy
az egypártrendszer időszakában a baloldal jobban kompromittálta magát a kisebbségi
közösségekben, mint a nemzeti többségben. A szlovákiai és romániai magyarok esetében
ez lehet racionális érv, ám a jugoszláviai, illetve szerbiai magyarok esetében összetettebb
jelenségről van szó.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2015. március 15-i számában olvasható)

Erdélyi épületekkel bővült a szarvasi Mini Magyarország makettpark
2015. március 13. – Krónika, MTI
Erdély emblematikus épületeinek, templomainak kicsinyített másával, köztük a Drakulavárként elhíresült törcsvári kastéllyal és a segesvári Óratoronnyal bővült a Mini
Magyarország makettpark – hangzott el a pénteki szarvasi sajtótájékoztatón. A
makettparkban így már Vajdahunyad vára, a marosvásárhelyi Városháza, a gyimesbükki
30. számú őrház és a Rákóczi-vár romjai, a csíksomlyói kegytemplom és kolostor, a
segesvári Óratorony, valamint a néphagyomány által Drakula gróf várának tartott
törcsvári kastély – az eredetivel minden apró részletében megegyező – kicsinyített mása
látható.

10 millió forinttal támogatja a magyar kormány Böjte Csaba szovátai
gyermekotthonát
2015. március 13. – transindex.ro, maszol.ro
Kelemen Hunor szövetségi elnök meghívására, március 12-én, csütörtökön erdélyi
látogatásra érkezett Seszták Miklós, Magyarország nemzeti fejlesztési minisztere. A körút
első állomásaként a Dévai Szent Ferenc Alapítvány szovátai Szent József Gyermekotthonát
látogatták meg, ajándékot vittek a gyermekeknek. „A Böjte Csaba atya által létrehozott
valamennyi otthonban érezni lehet a szeretetet, a reményt, a bizakodást. Ezt őrizzétek
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Az EMNP eláll attól, hogy pártként pereskedjék a kolozsvári helységnévtáblák
ügyében

Erdély

meg, szeressétek egymást, higgyetek egymásban, önmagatokban és azokban, akik
mellettetek állnak, ahhoz, hogy az életetek magatok is tudjátok alakítani” – mondta
Kelemen Hunor, aki megköszönte Seszták Miklós miniszternek, hogy eljött Erdélybe.

2015. március 13. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) eláll attól a korábban bejelentett szándékától, hogy
pártként pereskedjék a kolozsvári polgármesteri hivatallal a többnyelvű helységnévtáblák
ügyében. A párt Kolozs megyei vezetői pénteken sajtótájékoztatón közölték, hogy a
Minority Rights egyesület és a Musai-Muszáj civil csoport kezdeményezéseit támogatják,
és a párt tagjai csak egyénileg csatlakoznak a többnyelvű helységnévtáblákért
újraindítandó perhez.

Markó: a gazdasági erő felmutatása az önállóság egyik fontos feltétele
2015. március 13. – transindex.ro
25 évvel a rendszerváltás és nyolc évvel Románia európai uniós csatlakozása után új
kezdetre van szükség: megállapítható ugyanis, hogy a térség országainak, köztük
Romániának az európai integrációja nem volt sikeres, csupán gépiesen átvettük az EU által
mechanikusan diktált kritériumokat. Átfestettük a felszínt, de a rendszert nem
működtettük – jelentette ki Markó Béla pénteken Marosvásárhelyen, a Kós Károly
Akadémia Alapítvány által szervezett "Fedezzük fel – új kezdet az EU-s finanszírozásban"
elnevezésű konferencián.

Változások előtt a Székelyföldi Regionális Stúdió
2015. március 13. – szekelyhon.ro
Korszakváltás következik a Székelyföldi Regionális Stúdió történetében a magyar
közmédia március 15-én esedékes átszervezésével – vélekedik az alapítók egyike, Jakab
Endre. A korábbi gabonaraktárban berendezett, korszerű technikai eszközökkel és a
régióban összesen közel negyvenfős munkaközösséggel rendelkező médiaegység tizenkét
éve működik, hol több, hol kevesebb lehetőséggel a székelyföldi események és értékek
bemutatására.

Kelemen: szóljon a fiatalok jövőjéről a politika
2015. március 14. – maszol.ro
„A politika ma már nem rólunk szól, hanem rólatok és azokról, akiket ti képviseltek,
azokról a tizenévesekről, akik holnapután már egyetemistaként, később pedig felnőttként
fogják alakítani ennek az országnak, és benne az erdélyi magyar közösségnek a jövőjét.
Ilyen tekintetben, a közéleti lépéseket nekünk abból a perspektívából kell
megfogalmaznunk, hogy mi az, ami számotokra fontos” – mondta Kelemen Hunor péntek

4

Erdély

este Csíkszeredában, a Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MAKOSZ) megyei
konzultatív tanácsának ülésén. Az ülésen arra kérte a diákokat, segítsenek a
politikusoknak megérteni a fiatal nemzedék problémáit, fogalmazzák meg, hogy mit
várnak el a közéleti szereplőktől, mert az RMDSZ számára ezt jelenti a partnerség:
megérteni a diákok gondjait, hogy az érdekképviseleti munkát, döntéseket ennek
függvényében lehessen alakítani.

Marosvásárhely nem heverte ki a traumát

Az oktatásügyi tárca elutasította a magyar iskolák történelem kerettantervét
2015. március 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Történelemtanárok Társulása megütközve értesült arról, hogy a Szlovák Köztársaság
Oktatási Minisztériuma nem hagyta jóvá az állami kerettantervek innovációjának
részeként a magyar tannyelvű iskolák számára elkészített történelem kerettanterveket. A
Történelemtanárok Társulása állásfoglalásában rámutat, hogy a magyar alapiskolák és
gimnáziumok számára készített kerettanterv annak ellenére lett elutasítva, hogy azt az
Állami Pedagógiai Intézet keretén belül működő központi tantárgybizottság és más felkért
szakemberek dolgozták ki, s mint ilyen teljes mértékben megfelel az érvényes
előírásoknak, illetve szakmai elvárásoknak.

Felvidék

2015. március 15. – Krónika, szekelyhon.ro
Hol tart az erdélyi magyarság és Marosvásárhely 25 évvel a kommunista diktatúra bukását
követően, és meddig görgetjük a fekete március hagyatékát? – különösképpen erre a két
kérdésre próbáltak választ találni a Negyed évszázad címet viselő szeminárium résztvevői,
melyet a hétvégén az Orbán Balázs Akadémia szervezett a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában. A szervező Magyar Polgári Párt háttérintézményének számító akadémia
megvallott célja egy olyan fórumot teremteni, aminek keretében a legérintettebbekkel, a
város lakóival, a felnövekvő új nemzedék tagjaival közösen keressen választ a negyed
évszázad után megfogalmazódó kérdésekre.

Dél-Szlovákiában magas az elvándorlás is
2015. március 13. – Új Szó
Szinte valamennyi demográfiai mutató romlott az elmúlt negyed században. Lényegében
csak két mutató javult az utóbbi két évtizedben: magasabb kort élnek meg az emberek és
csökkent az abortuszok száma és aránya. A többi mutató nem ad okot bizakodásra, a
trendek nagy része középtávon megfordíthatatlan. Vagyis ha nőne is némileg a következő
évtizedekben a születések száma, akkor is tovább csökkenne Szlovákia lakosságának
száma. Dél-Szlovákia gyakorlatilag az összes népességmozgalmi mutatóban rosszabbul
teljesít, mint az országos átlag. Kevesebb házasság köttetik, kisebb a születési arányszám,
korábban halnak meg az emberek, több az abortusz és a válás. Emellett Dél-Szlovákiát a
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Bugár: Máig nincs kisebbségi törvény
2015. március 14. – Új Szó
Sokat javítana a szlovák–magyar viszonyon, ha a szlovákok megértenék: a szlovákiai
magyar kisebbség nem államellenes elem – hangsúlyozza Bugár Béla, a Híd elnöke. Bugár
szerint a mai és a húsz évvel ezelőtti viszony azonban összehasonlíthatatlan. A
jószomszédságról szóló szerződés elfogadása előtt Szlovákia és Magyarország viszonya
nagyon feszült volt, és a szerződés enyhülést, megnyugvást hozott, de az abban foglalt
kötelezettségek teljesítése várat magára. Rámutatott azokra a feladatokra, amelyeket a
szlovák–magyar kisebbségügyi vegyes bizottság tűzött ki. A politikus figyelmeztet, hogy
Szlovákia máig nem alkotta meg a kisebbségek – azok nyelve és kultúrája – védelméről
szóló törvény. „A törvény nem létezik. A kormány úgy dönthet a kisebbségekről, ahogyan
akar” – hangsúlyozza a pártelnök.

Felvidék

kivándorlás is megtizedeli: a magyarlakta járások túlnyomó többségéből az utóbbi két
évtizedben többen költöztek el, mint ahányan érkeztek. A kevés kivétel közé csak a
fővároshoz közeli járások, valamint a Kassa-vidéki járás tartozik.

Lajčák: még mindig megfelelő a szlovák-magyar alapszerződés
2015. március 14. – hirek.sk
Annak ellenére, hogy a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság közti szerződést a jó
szomszédságról és a baráti együttműködésről még 1995-ben írták alá, elég időtálló a
megfogalmazása. Ezt Miroslav Lajčák külügyminiszter nyilatkozta a szerződés
megkötésének húszéves évfordulója kapcsán. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szóban
forgó dokumentum támaszként szolgált a két ország közti bizalom megerősítéséhez, és
kialakította az ún. vegyes bizottságok létrejöttének feltételeit. Az együttműködésnek ezt a
formáját Lajčák nagyon hasznosnak tartja, mert lehetővé teszi a kétoldali kapcsolatok
gyakorlati kérdéseinek megoldását.

Šebej: az állampolgárság kérdésére is választ nyújthatna a szlovák-magyar
alapszerződés
2015. március 14. – bumm.sk, hirek.sk
A Szlovákia és Magyarország között megköttetett jó szomszédságról és baráti
együttműködésről szóló szerződésnek 20 év elteltével is megvan a jelentősége. Bizonyos
részei ugyan nem aktuálisak, ám felülírása nem sürgős feladat. Amennyiben sor kerülne
módosítására, a szerződésbe belefoglaltathatna az állampolgárság odaítélésének
problematikája – véli František Šebej, a Most-Híd képviselője, a parlament külügyi
bizottságának elnöke.
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2015. március 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
A kettős állampolgárságot lehetővé tévő, a magyar Országgyűlés által 2010-ben elfogadott,
a könnyített honosításról szóló törvény nem sértette a szlovák-magyar alapszerződést idézte a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség vasárnap Dušan Kováč neves szlovák
történészt, akit az alapszerződés megkötésének huszadik évfordulója alkalmából
kérdeztek.

Felvidék

Nem sérti a szlovák-magyar alapszerződést a magyar honosítási törvény

A szlovákok már nem tekintenek veszélyforrásként Magyarországra
2015. március 15. – hirek.sk
Szlovákia lakosságának legnagyobb része szerint Magyarország szinte semmilyen veszélyt
nem jelent az országra, derült ki a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai
Intézetének kutatásából. „Ez alapvető fordulatnak számít, amely részben összefügghet a
Szlovákia és Magyarország politikai képviselete közti, jelenleg átlagon felüli kapcsolatnak.
Ugyanakkor minden valószínűség szerint elsődlegesen az általános fenyegetettség
érzetének, illetve azoknak a politikai légörvényeknek a tartós háttérbe szorulásáról van
szó, amelyek összefüggésben álltak az alakuló állammal és az ország irányultságáért
folytatott 90-es évekbeli belpolitikai harcokkal” – állapították meg a felmérést végző
kutatók.

Gyakran cseh egyetemeket választanak a legtehetségesebb diákok

A képviselőház alkotmányjogi bizottsága döntött a szimbólumhasználati
javaslatról
2015. március 13. – Vajdaság Ma
A tartományi parlament alkotmányjogi bizottsága mai ülésén szavazattöbbséggel elfogadta
a Vajdaság Autonóm Tartomány jelképeinek és hagyományos szimbólumainak kinézetéről
és használatáról szóló döntés javaslatát, amelyet a vajdasági parlamentnek továbbítanak
megvitatásra és elfogadásra. A tartományi házelnök hivatalának szerkesztőségünkhöz
eljuttatott közleménye szerint a bizottság tagjai arról is döntöttek, hogy dr. Slobodan
Orlović professzor mutatja majd be a javaslatot a tartományi parlament ülésén.

Vajdaság

2015. március 15. – bumm.sk, hirek.sk
Csehországi egyetemeket választanak a legtehetségesebb szlovákiai fiatalok. Évente
hozzávetőleg 13 ezren tesznek próbát Csehországban, és a jelentkezők 50 százaléka sikerrel
veszi az akadályt. A diákok főként az orvostudományok, a közgazdaságtudomány és az
informatika iránt érdeklődnek.
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2015. március 14. – Magyar Szó, Vajdaság Ma
A március 15-i ünnepi műsor keretében pénteken délután adták át rendeltetésének a
Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felújított tetőterét, amelynek köszönhetően
ma már 1400 négyzetméter hasznos területen tanulhatnak az óvó- és tanítóképző
hallgatói. A sárga ház épületének felújítása 2006-ban kezdődött meg és az eredeti tervek
szerint 2010-re fejeződött volna be. Dr. Grezsa István beszédében hangsúlyozta, örömmel
ismerhetjük el a nemzet összefogásának kézzel fogható eredményeit. – Itt, a szabadkai
karon hamarosan fejező óvónők és tanítók Vajdaság-szerte adják át majd tudásukat –
mondta.

Vajdaság

Az ittmaradáshoz szükséges élettér megőrzése

Ki okozta az egészségház adósságát?

Sajtódíjas a Kárpátalja.ma
2015. március 14. – Kárpátalja Ma
Főkonzulátusi sajtódíjban részesült a Kárpátalja.ma szerkesztősége március 13-án,
Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. Szerkesztőségünk a magyar–ukrán kapcsolatok és
a kárpátaljai magyarság életének, helyzetének magas színvonalú és hiteles bemutatásáért
vehette át a rangos elismerést Bacskai József ungvári, valamint Szalipszki Endre
beregszászi magyar főkonzultól, továbbá Kis Miklós Zsolttól, a magyar Miniszterelnökség
agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárától.

Kárpátalja

2015. március 15. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség Ada községi szervezetének elnöke, dr. Tóth Barna Elvira és
a képviselő-testület VMSZ-frakciójának tagjai, Világos Tibor és Bálint Ferenc a legutóbbi
képviselő-testületi ülésről tartottak sajtótájékoztatót. Ezen Bálint Ferenc elmondta: már
tavaly decemberben a költségvetés vitáján a VMSZ frakciója kiemelte, hogy a 2015-ös
költségvetés több sebből vérzik, a sarokszámai pontatlanul lettek megállapítva. Kiderült,
igazuk lett, mert a költségvetés már két hónap után nem működött. Megjegyezte, hogy a
legutóbbi ülésen a pótköltségvetés vitáján is kiemelték, hogy ez a költségvetés is rossz, és
nem tudják megszavazni.

A kárpátaljai magyarok javára gyűjtenek a katolikus templomokban
2015. március 15. – MTI, mno.hu
A kárpátaljai magyarok javára gyűjtenek ma, a nemzeti ünnepen a magyarországi
katolikus templomokban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) korábban
arról döntött, hogy a katasztrófaalapjából tízmillió forint értékben gyorssegélyt juttat el
Kárpátaljára a nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős emberek
megsegítésére. Ezzel egyidejűleg hirdettek a püspökök gyűjtést. A Katolikus Karitász
emellett továbbra is várja az adományokat az erre a célra elkülönített bankszámlaszámra.
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2015. március 14. – MTI, Kormány.hu
Közel 40 magyar szervezet képviselőjével találkozott angliai látogatása során Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. A találkozón áttekintették a honosítás,
a magyar iskolák és gyülekezetek helyzetét, tapasztalatait és kéréseit. Szó volt emellett a
nyugati diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Programról.

Trócsányi László torontói látogatása
2015. március 14. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap
Trócsányi László miniszter 2015. március 13-án Torontóban találkozott Ontario tartomány
igazságügyi miniszter helyettesével, állampolgársági eskün mondott beszédet, valamint
nemzeti ünnepünk alkalmából kitüntetéseket adott át. Patrick Monahannal folytatott
megbeszélésén Trócsányi László tájékoztatást adott az Európai Unió előtt álló igazságügyi
feladatokról, különös tekintettel a korrupció és a terrorizmus elleni fellépésről.

Diaszpóra

Semjén Zsolt angliai magyar szervezetekkel találkozott
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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
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