Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. március 17.

2015. március 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI
Érdemben nem reagált Klaus Johannis államfő hivatala az Erdély közigazgatási és
gazdasági autonómiáját kérő, 14 700 támogató aláírást tartalmazó petícióra, melyet a múlt
hónap közepén iktatott az Autonomy for Transylvania mozgalom egyik aktivistája,
Fancsali Ernő. A petíció kezdeményezője hétfőn juttatta el a sajtónak az államfő egyik
tanácsadója által jegyzett elnöki reagálást. Ebben a tanácsadó az alkotmány több cikkelyét
idézi. Ezek egyike szerint „az államfő az ország függetlenségének, egységének és területi
épségének a biztosítója”.

Vezető hírek

Erdélyi autonómia: nesze semmi válasz Johanniséktól

Nemzetpolitika és gazdaságpolitika: nem „vagy-vagy”, hanem „és”
2015. március 16. – Felvidék Ma
Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke adott interjút a
Felvidék Ma portálnak. „2006-10 között nagyon komoly csata zajlott magyar-szlovák
viszonylatban. Ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Itt a Malina Hedvig-ügyre utalok, a
kollektív bűnösség parlamenti megerősítésére, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők
Fórumának határozatban való elítélésére. Négy éven keresztül nem volt olyan pillanat,
amelyben ne feszült volna egymásnak a magyar-szlovák politika. Ezt a csatazajt senki nem
kívánja vissza, én sem. Tehát a csend ehhez a csatazajhoz képest előrelépés. Örülnénk
annak, ha a nemzetpolitika területen értékelhető előrelépésre kerülne sor. Ez az
elkövetkező időszak komoly kérdése és kihívása, hogy miután sikerül elérni a csendet,
ezután egyfajta munkazaj következzen, mely a felvidéki magyarság szempontjából is
eredménnyel jár.”

Varga Mihály: Olyan befektetési programokat kell hozni Vajdaságba, amelyek
a szülőföldjükön tartják a fiatalokat
2015. március 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Szerbia - az uniós országokat leszámítva - az egyik legstabilabb befektetési lehetősége a
magyar gazdaság szereplőinek - hangsúlyozta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a
szabadkai Pannon RTV Közügyek című hírháttérműsorában hétfőn. Kiemelte, hogy a
Magyarország és Szerbia közötti diplomáciai kapcsolat az utóbbi 15-20 évben nem volt
olyan jó, mint most, és vannak közös fejlesztési elképzelések is. „A magyar vállalkozók
részéről nincs talán az a visszafogottság vagy az a fajta tartózkodás, amely az 1990-es
éveket jellemezte. Sokkal könnyebb ma arról beszélni nekik, hogy Szerbiában is vannak
befektetői lehetőségek.”

2

Amerikai külügy Tőkésnek: ösztönözzük a kormányt a restitúcióra
2015. március 16. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap
„A fasiszta és a kommunista rendszerek idején elkobzott épület- és földvagyon
visszaszolgáltatásának lassú üteme továbbra is emberi jogi vonatkozású aggodalmakra,
illetve a vallásszabadsággal és a jogállamisággal kapcsolatos aggályokra ad okot" – írja
Hoyt Yee, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának európai és eurázsiai
ügyekért felelős helyettes államtitkára Tőkés László európai parlamenti képviselőhöz
intézett válaszlevelében - közölte Tőkés László. „Tájékoztatom, hogy minden lehetőséget
megragadunk arra, hogy a román kormányt a nemzeti és vallási kisebbségekkel szembeni
kötelezettségeik mielőbbi teljesítésére ösztönözzük, beleértve közösségi javaik
maradéktalan visszaszolgáltatását” – folytatódik a John Kerry külügyminiszter nevében
jegyzett, 2015. február 6-i átirat.

Magyarország

2015. március 17. – Magyar Szó
Vajdasági magyar politikusok is részt vettek a szegedi kereszténydemokraták tradicionális
bankettjén, melyet több mint két évtizede minden évben a március 15-ei nemzeti
ünnephez kapcsolódva tartanak meg. A rendezvényen részt vett Kovács Elvira (VMSZ)
parlamenti képviselő és Egeresi Sándor, a vajdasági tartományi parlament VMSZ
képviselőcsoportjának vezetője, az ünnepi szónok pedig Pásztor Bálint, a szerb parlament
VMSZ-frakciójának vezetője volt.

Erdély

Vajdasági magyar politikusok voltak a szegedi KDNP vendégei

Új csapat, régi elnök a HÁRIT élén
2015. március 16. – maszol.ro, transindex.ro
Pénteken tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT), ahol a
szervezetnek új elnökséget is választottak. A rendezvényen a közel 100 küldött mellett
részt vettek a szervezet eddigi partnerei, meghívottjai és támogatói is. A rendezvény
keretén belül tiszteletbeli tagsággal díjazták Markó Attilát, RMDSZ parlamenti képviselőt,
a fiatalok barátját, aki bár a politikai meghurcoltatás miatt nem tartózkodik az országban a
háromszéki ifjúság életében kiemelt szerepet játszott, segítette, bátorította a fiatalokat. A
március 11-ei határidőre egyedül Olteán Csongor, adta le az elnökségi jelöléshez szükséges
dokumentációt, így egyedül szállt versenybe.

Nem indít eljárást az ügyészség a gyászlobogók ügyében
2015. március 16. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI
Mădălin Guruianu sepsiszentgyörgyi liberális politikus hétfői sajtótájékoztatóján
sajnálatosnak nevezte, hogy az ügyészség se a Noua Dreaptă sepsiszentgyörgyi
magyarellenes megnyilvánulásai, se a kézdivásárhelyi gyászlobogós akció elkövetői ellen
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Könyv és gyertya díjakat adtak át Marosvásárhelyen
2015. március 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Második alkalommal adta át az RMDSZ a Könyv és gyertya díjakat azoknak a Maros
megyei személyiségeknek, akik tevékenységükkel a a közösség előrehaladását szolgálták,
az itthonmaradást szorgalmazták. Az esemény része a március 15-i rendezvénysorozat
záróakkordja volt.

Erdély

nem indít eljárást. A Kovászna megyei ügyészég ugyanis arról értesítette a román
politikust, hogy mindkét feljelentés esetében lezárták a nyomozást, nem indítanak eljárást.

25 évvel a Fekete Március után: beszélgetés Bukarestben
2015. március 16. – maszol.ro
A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet március 18-án, szerdán 19 órától a fiatal
történészgeneráció, illetve dokumentumfilmesek részvételével szervez beszélgetést a Gina
Patrichi utca 8. szám alatti székhelyén a 25 évvel ezelőtti Fekete Márciusról.

Szobor helyett Szent László híd Váradon?
2015. március 16. – Krónika
A városháza írásban ugyan továbbra sem válaszolt, de ismét megerősítette, hogy nem
támogatja a nagyváradi római katolikus püspökség javaslatát, hogy Szent László barokk
kőszobrát helyezzék el az eredetileg róla elnevezett, ám ma Egyesülés térként jegyzett
főtéren. Az elutasítás magyarázata: jelenleg a főszoborra összpontosítanak. Ez azon a
szóbeli egyeztetésen derült ki, amelyet a püspökség kezdeményezett a helyi és megyei
önkormányzat, illetve a református egyház vezetőivel. A püspökség közleménye alapján
azonban ígéretet kaptak, hogy a Szent László-templom melletti Kishíd a városalapító nevét
fogja viselni, továbbá a közeljövőben a város neves építészdinasztiájáról elnevezett
Rimanóczi teret avathatnak a sétálóutca végén.

Perrel fenyegeti Dorin Florea Kelemen Hunort
2015. március 16. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Bepereli Kelemen Hunort Dorin Florea, miután az RMDSZ elnöke vasárnap az Antena 3nak nyilatkozva eszementnek nevezte Marosvásárhely polgármesterét, amiatt, hogy az
elöljáró nem engedélyezte a felvonulást március 10-én. Florea szerint Kelemen csak el
akarta terelni a figyelmet arról, hogy sepsiszentgyörgyi március 15-ei ünnepi beszéde során
a tömeg kifütyülte.

Előválasztást sürgetnek Szatmáron
2015. március 16. – Krónika
Széles körű, nyílt előválasztás révén kell dönteni arról, hogy kit indítson jövőre az RMDSZ
a szatmárnémeti polgármesteri tisztségért – véli Maskulik Csaba, aki a napokban
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MVK-felmérés: hét párt, köztük az MKP is bejutna a parlamentbe
2015. március 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Az MVK közvélemény-kutatása szerint hét párt kerülne be a szlovák törvényhozásba.
Legtöbb képviselővel a 70 mandátumhoz jutó kormánypárt, a Smer rendelkezne, amelyre
a megkérdezett polgárok 38,8 százaléka szavazna. Ugyanakkor nem jutna be a
parlamentbe az SDKÚ-DS és az SaS. Mandátumot szerezne a KDH, az Egyszerű Emberek
és a Háló. A 7,1 százalékos támogatottságot élvező Most–Híd 12, míg az 5,4 százalékot
szerző Magyar Közösség Pártja (MKP) 10, az 5,1 százalékos eredményt mutató Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) pedig 9 képviselővel lenne jelen a törvényhozásban.

Felvidék

bejelentette: maga is megmérkőzne a jelölti státusért. A városi önkormányzati képviselő
azt mondja, eljött az ideje, hogy véglegesítsék a jelölést, és elkezdődjön egy építőmunka,
aminek keretében megszólítják a lakosságot, a civil szervezeteket és mindazokat, akik
számára nem érdektelen, hogy ki lesz a város vezetője 2016-tól. „Nem lehet az utolsó
három-négy hónapban felkészülni egy ilyen fontosságú választásra” – érvelt Maskulik.

Magyar állami kitüntetés Görföl Jenőnek és Mokos Attilának
2015. március 16. – hirek.sk, Új Szó, MTI
Áder János magyar államfő által a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából odaítélt magas
rangú állami kitüntetéseket vettek át neves felvidéki magyar közéleti személyiségek
tevékenységük elismeréseként hétfőn Magyarország pozsonyi nagykövetségén. A
kitüntetéseket Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete adta át
Görföl Jenőnek, a Csemadok országos titkárának, valamint Mokos Attila színművésznek.
Mindketten a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesültek.

A szabadságharc hőseire emlékeztek Dunaszerdahelyen
2015. március 16. – Felvidék Ma
Dunaszerdahelyen a Városi Önkormányzat szervezésében vasárnap délután az 1848–49-es
emlékműnél tartottak ünnepi megemlékezést a szabadságharc évfordulóján. Hájos Zoltán
polgármestere ünnepi beszédében méltatta a magyar nemzet 167 évvel ezelőtt vívott harcát
a szabadságért és a függetlenségért. Kiss Balázs, Magyarország pozsonyi nagykövetségének
titkára pedig felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő levelét, amelyet a Kárpátmedencében élő magyarsághoz intézett a nemzeti ünnep alkalmából.

Somorja: bátor tettekre van szükség a jövőnk biztosításához
2015. március 16. – Felvidék Ma
A Csemadok somorjai alapszervezetének szervezésében hagyományosan a Pipagyújtó
emlékhelyen tartották meg a koszorúzási ünnepséget. Az emlékhelyen nyugvó honvédek
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Konkrét megállapodás nélkül ért véget Pajtić, Čanak és Pásztor tárgyalásának
harmadik fordulója is
2015. március 16. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Nem született konkrét megállapodás a tartományi hatalmi koalíciót alkotó három párt
elnökének a koalíción belüli helyzettel kapcsolatos mai tárgyalásán sem, amelyet
Újvidéken, a Demokrata Párt székházában tartottak meg az esti órákban. A DS tartományi
bizottsága rövid közleményben tudatta a nyilvánossággal, hogy a „tárgyalás konstruktív és
baráti hangnemben zajlott, és megállapodtak arról, hogy a párbeszédet folytatják”.
Hozzátették: a hárompárti tárgyalások következő, negyedik fordulójának időpontjáról
utólag értesítik majd a nyilvánosságot.

Vajdaság

sírjánál ünnepi beszédet mondott Bauer
nagykövetségének tanácsosa, Nagy László.

MNT-pályázat ösztöndíjas egyetemistáknak
2015. március 16. – Pannon RTV
Pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Tanács az MNT ösztöndíjas egyetemi hallgatói
számára. A nyertesek három napot tölthetnek el Franciaországban, Strasbourgban, Deli
Andor európai parlamenti képviselő jóvoltából. A szülőföldön való maradás kérdése, a
munkavállalás feltételei és az Európai Unió, mint intézményrendszer – ezeket a témákat
dolgozhatják fel esszé formájában a 23 évnél fiatalabb, harmad- vagy negyedéves
hallgatók.

Laptopokat és vetítőt hoztak a barátok Budapestről

Ukrán állami kitüntetés kárpátaljaiaknak
2015. március 16. – Kárpátalja Ma
Kivételes alkotói vagy szakmai tevékenységük elismeréséül hat kárpátaljai személynek
adott át állami kitüntetést Vaszil Hubal, a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal
elnöke március 13-án – adta hírül a transkarpatia.net. A kitüntetettek közt magyar
nemzetiségűek is vannak, így a nemzeti kultúra és művészet megőrzésében nyújtott

Kárpátalja

2015. március 16. – Magyar Szó
A Budapesten működő Vajdasági Baráti Egyesület decemberben immár harmadszor
tartott a magyar fővárosban jótékonysági Mikulás-estet, melynek teljes bevételét és az
egyesület ezen felüli adományát – összesen közel 1,2 millió forintot – az idén az Óbecse
községhez tartozó Pecesor óvodájának és iskolájának a felújítására és felszerelésére
ajánlották fel a szervezők.
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2015. március 16. - Volksgruppen
A hétvégén Alsóőrött ismét ellopták a kétnyelvű helységnévtáblákat. Az ismeretlen tettesek
valószínűleg szombatról vasárnapra távolították el a táblákat. A tettesek az
Alsóőr/Unterwart feliratú táblákat kicsavarták a keretből, úgy mint az előző alkalommal is.

Március 15-ére megérkezett Ausztráliába Gruber Attila, kijelölt nagykövet
2015. március 16. – Nemzeti Regiszter
2015. március 14-én Melbourne-ben és Canberrában, majd 15-én Sydneyben tartott
ünnepi köszöntőt Magyarország új kijelölt nagykövete, Gruber Attila. Érkezése után 14-én
először a melbourne-i állampolgársági eskütételen mondott beszédet, ezt követően pedig a
canberrai nagykövetségen köszöntötte az egybegyűlteket.

Március 15. - Megemlékezés Brüsszelben
2015. március 16. – MTI, Nemzeti Regiszter
1848 márciusa, az országot előtérbe helyező, az egyéni érdekeket felülíró áldozatvállalás
minden magyar ember zsinórmértékévé vált, összekovácsolt mindenkit - hangsúlyozta
Hammerstein Judit, a Balassi Intézet főigazgatója hétfő este Brüsszelben, az Európai
Parlament (EP) magyar néppárti képviselőcsoportja és a Magyar Hullám nevű belgiumi
közéleti, kulturális társaság által közösen szervezett ünnepségen, amelyen megemlékeztek
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 167. évfordulójáról.

Diaszpóra

Ismét ellopták az alsóőri helységnévtáblát

Őrvidék

szerepe miatt kitüntetést vehetett át Papp Vilmos, a Lauri Roma Gyermekegyüttes
vezetője, magyar anyanyelvű cigányzenész, az egészségügy területén tanúsított sokéves
kiemelkedő munkájáért díjazták Péntek Zoltán ungvári felcsert, míg az Ukrajna érdemes
festőművésze címet az ungvári Péter Mihálynak ítélték.
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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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