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2015. március 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen
Nem lesz kihívója Kelemen Hunornak az RMDSZ április közepén tartandó kongresszusán
– közölte az MTI érdeklődésére Kovács Péter, a szövetség főtitkára. A szerdán lejárt
határidőig csak a szövetség jelenlegi elnöke kapott jelölést egy újabb elnöki mandátumra.
Kovács Péter elmondta, Kelemen Hunort az RMDSZ 12 területi szervezete jelölte a
tisztségre, és az elnök írásban közölte, hogy elfogadja a jelölést. Ezzel teljesültek a jelölés
feltételei, és ezt az RMDSZ szabályzatfelügyelő bizottsága is megállapította.

A külügyi tárcák a magyar–szlovák alapszerződésről

Vezető hírek

RMDSZ-kongresszus: nem lesz kihívója Kelemen Hunornak

2015. március 19. – MTI, hirek.sk, Új Szó
A Magyarország és Szlovákia között kötött alapszerződés jól szolgálja a két ország közötti
együttműködést – írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) az egyezmény
aláírásának 20. évfordulója alkalmából. A szlovák külügyminisztérium is azonos tartalmú
közleményben emlékezett meg a honlapján az alapszerződés aláírásáról. A Külgazdasági és
Külügyminisztérium közleményében felidézte: március 19-én van a 20. évfordulója annak,
hogy aláírták a Magyarország és Szlovákia közötti, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti
együttműködésről szóló szerződést.

2015. március 19. – MTI, Pannon RTV
Kecskeméten aláírták a Duna Régió Szakképzési Klaszter alapító okiratát, amely a határon
túli magyarlakta területeken folyó a szakképzéshez és felnőttképzéshez nyújt támogatást.
Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért
felelős helyettes államtitkára elmondta: a klaszterben hazai és határon túli szakképző
intézmények, civil szervezetek és megyei önkormányzatok is részt vesznek, de a magyar
állam is tagja. Grezsa István, a nemzetpolitikai államtitkárság miniszteri biztosa arról
beszélt, hogy a magyar kormány a szülőföldön maradás érdekében segít abban, hogy a
határon túli magyar fiatalok komoly szakmai ismeretekhez jussanak, amely a helyi
gazdaságot erősíteni fogja. A klaszter alapító okiratát mintegy húsz együttműködő
szervezet, közöttük szakképző, felnőtt képző, felsőoktatási és kutató intézmény, szakmai
kamara, civil szervezet és önkormányzat írta alá. A határon túli régiók közül a Vajdaságból,
Erdélyből, Kárpátaljáról és Felvidékről is voltak aláírók.

A kettős állampolgárság veszélyezteti a fennmaradást
2015. március 20. – Vári György - Népszabadság
– A határon túli magyarok elvándorlásának okai elsősorban gazdasági jellegűek, a
szülőföldön maradáshoz gazdasági ösztönzőkre van szükség, és épp ezek azok, amelyeket a
határokon túl legnehezebben tudunk biztosítani – nyilatkozta Potápi Árpád János. A

Magyarország

Kecskeméten megalakult a határon túli szakképzést segítő klaszter
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Kétezer lejes bírság a magyargyalázó Funarnak
2015. március 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen,
MNO
Megbírságolta Gheorghe Funart, Kolozsvár volt polgármesterét az Országos
Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), amiért tavaly októberben a román közszolgálati
televízió egyik választási műsorában „a lovak nyelvének” nevezte a magyar nyelvet –
közölte csütörtökön a Hotnews.ro hírportál. A határozat szerint Funarnak 2000 lejes
büntetést kell befizetnie a Kolozs megyei adóhivatalnál, a diszkriminációellenes hatóság őt
elmarasztaló határozatát pedig egy országos napilapban kell publikálnia.

Erdély

kettős állampolgárság és elvándorlás összefüggésével kapcsolatban elmondta, hogy a
tömeges elvándorlás már a 90-es években, a háborúk időszakában megkezdődött a
Vajdaságban, és az ottani mobilitásnak komoly hagyományai vannak: a jugoszláv időkben
is sok magyar ment Nyugatra. A külhoni magyar pártok támogatásával kapcsolatban
elmondta, hogy nem látja jelenleg aktuálisnak a kérdést.

Értékgyűjtő konferencia a kincses városban
2015. március 19. – Krónika
Az Erdélyben fellelhető nemzeti értékek, hungarikumok összegyűjtése érdekében
konferenciát szervez a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) pénteken 11 órától a
Kolozsvár Aréna multifunkcionális termében. A megbeszélésen részt vesz a
földművelésügyi minisztérium hungarikumokért felelős államtitkárságának, a Magyar
Állandó Értekezlet (Máért) gazdasági és önkormányzati szakbizottságának képviselete, a
szervezők ugyanakkor olyan erdélyi egyesületek, szervezetek, intézmények képviselőit is
meghívták, amelyek „kiemelkedő tevékenységet folytatnak a hagyományőrzés, a nemzeti
értékek felkutatása, felmutatása, értékesítése területén”.

Átvilágítanák a fekete márciust
2015. március 19. – Krónika, szekelyhon.ro
Ökumenikus istentiszteleten emlékeztek meg csütörtökön Marosszentgyörgyön az 1990-es
márciusi események helyi áldozatairól, azokról a magyar és cigány férfiakról, akik torlaszt
állítva a peremközség főútján, hősiesen védték Marosvásárhelyt a huszonöt évvel ezelőtt
betóduló, félrevezetett és leitatott Görgény-völgyi román parasztoktól.

„Megkerültek” a kolozsvári magyar állomásfőnökök
2015. március 19. – Krónika
Magyar–román vasutas együttműködésnek köszönhetően sikerül emléket állítani az
egykori magyar és német állomásfőnököknek Kolozsvárt. A Román Állami Vasúttársaság
(CFR) kincses városi regionális kirendeltsége tavaly májusban helyezett el márványtáblát a
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Erdély

helyi pályaudvar épületének homlokzatára, felsorolva az egykori állomásfőnökök nevét és
tevékenységük időszakát. A gesztus szépséghibája volt azonban, hogy az 1870 és 1945
közötti időszakban, vagyis az Osztrák–Magyar Vasúttársaság, majd a Magyar Királyi
Államvasutak működése idején szolgálatot teljesítő vezetőket „ismeretlenekként” tüntették
fel a plaketten. A mulasztás jelentős felháborodást váltott ki magyar, sőt román körökben
egyaránt.

Székely népszerűsítési hadjárat Bukarestben
2015. március 19. – Krónika, szekelyhon.ro
Bukarestben népszerűsíti a székelyeket a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Antal Árpád
polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a bukaresti Közpolitikai
Intézettel közösen pályáztak, és a Norvég Támogatási Alaptól 550 ezer lejt hívtak le a
Székely hagyományok. Bevezetés a székely kultúrába projekt megvalósítására.

Alkotmánymódosítás újratöltve
2015. március 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Az RMDSZ újrafogalmazott javaslatokat terjeszt az alkotmánymódosító parlamenti
bizottság elé, miután a testület a héten újrakezdte a módosított alaptörvény
szövegtervezetének vitáját – jelentette be Nagyváradon Biró Rozália szenátor, a bizottság
egyik RMDSZ-es tagja. A szenátor szerint ezek a kisebbségvédelem szempontjából
lényeges változtatások, olyanok, amelyek lehetőséget adnának a kulturális autonómia
kialakítására, ugyanakkor egyáltalán nem ütköznek a hatályon lévő jogi paragrafusokkal.

Egyezség született a felekezeti oktatásról
2015. március 19. – Krónika, transindex.ro
Aláírta a felekezeti oktatásra vonatkozó egyezményt az oktatási minisztérium a református
és unitárius egyház képviselőivel szerdán Bukarestben. A tanügyi törvény értelmében
ugyanis a szaktárcának valamennyi, Romániában elismert egyházzal alá kell írnia az erre
vonatkozó szerződést, ám a tavalyi év végéig ezt csak az ortodox egyházzal sikerült tető alá
hozni. A történelmi magyar egyházakkal kötött egyezmény azután született meg, hogy az
RMDSZ egyeztetett a szaktárca illetékeseivel.

Többnyelvű helységnévtáblákkal „stoppoltak" civil aktivisták a Kolozsváron
2015. március 19. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro
A
kolozsvári
többnyelvű
helységnévtáblákért
fellépő
Musai-Muszáj
civil
kezdeményezőcsoport felhívására csütörtök délután mintegy harmincan álltak ki stoppolni
a kolozsvári városháza elé erdélyi és európai települések többnyelvű helységnévtábláival a
kezükben. A mindössze pár perces villámcsődület résztvevői ismételten a multikulturalitás
és a többnyelvűség fontosságára kívánták felhívni a figyelmet, azáltal, hogy olyan
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Kelemen: a kereszténydemokrata mozgalom hűséges partner
2015. március 19. – maszol.ro
Hűséges partnerének nevezte a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalmat
Kelemen Hunor szövetség elnök az RMDSZ platformjaként működő szervezet brassói
kongresszusán. „A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom egyidős az RMDSZszel, a hazai magyar közéletben pedig már a kezdetektől fogva azokat az értékeket vállalta
fel, amelyek Európát évszázadok alatt azzá tették, ami ma. Mert az európai kultúrát,
civilizációt keresztény hagyományai nélkül el sem tudnánk képzelni, ezek azok az értékek,
amelyek világítótoronyként szolgáltak a morális és gazdasági válságok idején is, és
amelyekhez együtt tettük hozzá idehaza a magyar közösség szolgálatát” – fogalmazott
köszöntőbeszédében a Redut kulturális központban, ahol a mozgalom kongresszusát
szervezték meg március 18-19-én.

Erdély

települések példáját mutatták fel, ahol a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezése nem
ütközik a hatóságok elutasításába.

DNA: Mezei továbbra is „polgármesterként viselkedett”

Bugár a szlovák–magyar alapszerződésről
2015. március 19. – bumm.sk, Új Szó
Továbbra is hiányzik azoknak a kötelezettségeknek a teljesítése, amelyek a tíz évvel ezelőtt
aláírt szlovák–magyar alapszerződésből következnek – figyelmeztet Bugár Béla. Bugár
emlékeztetett, hogy továbbra sincs a kisebbségeket, valamint azok nyelvét és kultúráját
védő törvény. Kitért arra, hogy pártja Polgári Vízió című programdokumentumában is a
stabil, fejlődő nemzeti kisebbségek és többségi nemzet közti problémamentes együttélést
szorgalmazza.

Felvidék

2015. március 19. – maszol.ro
Arra hivatkozva kérte a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a marosvásárhelyi
táblabíróságtól Mezei János letartóztatását, hogy a gyanúsított a hivatalának gyakorlásától
történő eltiltása ellenére „bizonyos helyzetekben polgármesterként viselkedett”. Ezt
Gyergyószentmiklós polgármestere letartóztatásának másnapján közölte a DNA. Az
ügyészek azzal érvelnek: bizonyítani tudják, hogy a házi őrizetben lévő politikus
„szobafogságából” is irányította az önkormányzatot.

A Híd vezetősége találkozott az új magyar nagykövettel
2015. március 19. – bumm.sk, Új Szó
Bugár Béla, a Híd elnöke és Solymos László frakcióvezető csütörtök reggel, a Híd
székházában fogadta Czimbalmosné Molnár Évát, Magyarország pozsonyi rendkívüli és
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Megnyílt a Közért, a magyar könyvcserélde
2015. március 19. - Új Szó
Több mint hétszáz magyar nyelvű kötet közül választhatnak azok, akik megunt vagy
felesleges könyveiket szeretnék új olvasnivalóra cserélni a tegnap megnyílt Közértben. A
Minorma Polgári Társulás könyvcseréldéje és kulturális találkozóhelye Pozsony szívében, a
Lőrinckapu utcában működik. A köteteket a Pozsonyi Magyar Intézet, a Madách
Egyesület, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és más intézmények, valamint
magánszemélyek ajándékozták a Minormának.

Felvidék

meghatalmazott nagykövetét. A találkozón a szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről,
valamint a szlovák-magyar együttműködés aktuális kérdéseiről beszélgettek.

Nincs magyar felirat, mert nem írja elő a jogszabvány
2015. március 19. – Új Szó
Újabb egynyelvű tábla került ki Dunaszerdahelyen a helyi vasútállomás épületére. Az Új
Szó megkérdezte a vasút szóvivőjét, Dél-Szlovákia egyik legjelentősebb magyarlakta
városában miért nem tüntetik fel két nyelven az állomás nevét. A vasút válaszában közölte,
több értekezleten és több szinten (a kormányhivatalban, a közlekedésügyi, építési és
régiófejlesztési minisztériumban, valamint a vasúttársaságnál is) foglalkoztak a
magyarlakta vidékeken található állomásjelző táblák kiegészítésének lehetőségéről.
„Jelenleg nem létezik olyan műszaki elv, amely alapján ezt megvalósíthatnánk. Az
állomások és a megállóhelyek megjelölését a vasúti műszaki szabvány határozza meg. A
szabványban csak az szerepel, hogy az állomásokat feliratokkal kell megjelölni, a
nemzetiségi kisebbségek nyelvén történő megjelenést viszont ez az elv nem tartalmazza,
ezért nincs lehetőség a magyar felirat kihelyezésére.”

Hazai és magyarországi segítséget kér-vár a Történelemtanárok Társulása
2015. március 19. – hirek.sk
Az oktatásügyi minisztérium szerdán közölte, hogy nézőpontja szerint a
Történelemtanárok Társulásának állásfoglalásával ellentétben nem felelt meg az érvényes
előírásoknak a magyar tannyelvű iskolák számára elkészített történelem kerettanterv,
ezért elutasítja a társulás álláspontját. A fejlemények kapcsán Simon Attila, a
Történelemtanárok Társulásának elnöke közölte, az válasz után további levelezést
kívánnak folytatni az oktatási miniszterrel. Továbbá a törvényhozókat is arra kérik, hogy
társulásuknak nyújtsanak segítséget a küzdelem során.

Magát dicséri a kormány
2015. március 19. – Új Szó
A kormány jóváhagyta a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának a
gyakorlatba való átültetésére vonatkozó negyedik jelentést. A hivatalos álláspont szerint
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Ősztől idegen nyelv lehet a szlovák
2015. március 19. – Új Szó
Ígéretet tett Juraj Draxler oktatási miniszter, hogy mielőbb megteremti a lehetőségét a
szlovák nyelv idegen nyelvként való oktatásának. A miniszter szerdán találkozott Bugár
Béla pártelnökkel és Érsek Árpáddal, a Híd parlamenti képviselőjével. Érsek nem tartja
kizártnak, hogy szeptembertől már néhány iskolában próbaképpen elindulhat az új
módszer szerinti oktatás. A képviselő szerint a minisztérium óvatosan kezeli majd a
kisiskolák bezárását, amit még Draxler elődje, Dušan Čaplovič készített elő. Ha néhány
kisiskola mégis megszűnik, a minisztérium biztosítja az iskolabusz üzemeltetését.

Felvidék

Szlovákia minden vonatkozó ajánlást teljesít, valójában azonban nem a reális helyzetről
számol be.

Indul a magyar tavaszi hadjárat a Felvidéken

A vajdasági kormány ismét Takács Mártát nevezte ki a Vajdaság Erdői élére
2015. március 19. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Újra Takács Márta vezeti a Vajdaság Erdei Közvállalatot. Megbízott igazgatói tisztségre
nevezte ki a tartományi kormány mai telefonos ülésén. Addig tölti majd be ezt a funkciót,
amíg véget nem ér a cég vezetői posztjára kiírt pályázati eljárás. Takács Mártát február 19én váltották le az erdőgazdaság éléről, helyére pedig Aleksandar Obradovićot nevezték ki
megbízott igazgatónak. Ezt követően Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
kijelentette, hogy kilépnek a hatalmi koalícióból, amennyiben a tartományi kormány nem
helyezi vissza Takács Mártát a közvállalat élére.

Vajdaság

2015. március 19. – Veczán Zoltán - MNO
Új úton a felvidéki magyarok: több magyar iskolába íratott gyerek, több kétnyelvű bolt, a
cél pedig a területi autonómia. A Magyar Közösség Pártjához kötődő országos ifjúsági
szervezet, a Via Nova látványos – és hatásos – akciókkal küzd a magyarok beolvadása, a
magyar szó eltűnése és nem utolsósorban az apátia ellen. Nem szabad feladni, és nem kell
félni, ez a tanulsága a Via Nova akcióinak – foglalta össze Gubík László, a szervezet elnöke.
Szlovákiában és Magyarországon is feltörekvőben van a civil szféra, ugyanakkor még
mindig a pártpolitika dönt a lényeges kérdésekben, fogalmazott Gubík, hozzátéve: ezért
nem kellene egymás konkurenciájaként működni, inkább ki kellene egészíteniük egymást,
a civileknek ebben pedig az lenne a feladatuk, hogy ne hagyják eltunyulni a pártokat,
hanem kényszerítsék bele őket az újításokba, a fiatalításba, és hogy merjenek olyan
témákhoz nyúlni, amelyek közelebb állnak az emberekhez.
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2015. március 19. – MTI, hirado.hu
Háromszáz rászoruló idős embernek és nehéz helyzetű családnak juttat el segélyadományt
nyolcmillió forint összértékben az Ökumenikus Segélyszervezet, amelynek munkatársai
csütörtökön száz nyugdíjasnak adtak át élelmiszercsomagokat Beregszászon.A szervezet a
kelet-ukrajnai háborús helyzet nyomán kialakult gazdasági-szociális válság miatt indított
rendkívüli segélyprogramot Kárpátalján. Ennek első szakaszában beregszászi és
környékbeli rászorulókat támogat tartós élelmiszerekkel.A segélycsomagok átadásában
részt vett Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete.

Kárpátalja

Kárpátaljai idősek kaptak adományt az Ökumenikus Segélyszervezettől

Újabb segélyszállítmány érkezett Beregszászba

Fennállásának húszéves jubileumát ünnepli a zágrábi hungarológiai tanszék
2015. március 19. - MTI
Kétnapos tudományos konferenciával ünnepli fennállásának húszéves jubileumát a
zágrábi Bölcsésztudományi Egyetem hungarológiai tanszéke csütörtökön és pénteken. A
megnyitón köszöntőt mondott Zeljko Holjevac dékánhelyettes, Tornóczy Mariann, a
Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője,
Tuomo Lahdelma finn hungarológus és Magyar József zágrábi magyar nagykövet, és
mindannyian gratuláltak ahhoz a munkához és teljesítményhez, amely az elmúlt húsz év
alatt elért a hungarológia tanszék.

Együtt érzünk Kárpátaljával

Horvátország

2015. március 19. – Kárpátalja Ma
Az élelmiszercsomagokat tartalmazó szállítmány március 17-én érkezett meg a városba a
terrorellenes műveletekben részt vevő katonák családjainak megsegítésére. Osgyán Dániel,
a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója 50 élelmiszercsomagot
nyújtott át a polgármesteri hivatalban, ahol jelen volt Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai
Református Egyház püspöke, illetve Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház
Diakóniai Osztályának vezetője is – adta hírül a transkarpathia.net hírportál.

2015. március 19. – Huncro.hr
Adománygyűjtést szervezett a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége és a
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége a kárpátaljai magyarok számára. Az
akció során adakozó szervezeteinknek és magánszemélyeknek köszönhetően nagy
mennyiségű tartós élelmiszert sikerült összegyűjteni.
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2015. március 19. – MTI, Kormany.hu, Magyar Nemzet
Hivatalosan újranyitották csütörtökön Magyarország főkonzulátusát a németországi
Düsseldorfban, az Észak-Rajna-Vesztfália tartomány fővárosában működő külképviseletet
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős
államtitkára avatta fel. „Helyreállt a világ rendje, legalábbis a mi magyar világunkban és a
magyar-német kapcsolatokban" - mondta az államtitkár. Észak-Rajna-Vesztfália Európa
legerősebb gazdasága, a német gazdaság „egyik fellegvára”, és rengeteg olyan német cég
otthona, amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a gazdaság Magyarországon uniós
összevetésben kiemelkedő ütemben bővül,„perspektivikus, dinamikus növekedési pályára
állt”, és stabil a makrogazdasági környezet - mondta Magyar Levente.

Németország

Újranyitották Magyarország düsseldorfi főkonzulátusát
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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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