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2015. március 23. – MTI, Kormány.hu
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2015 a külhoni magyar szakképzés
éve program keretében magyarországi szakmai gyakorlatra hívja a külhoni magyar
szakképzésben részt vevő diákokat. Az Államtitkárság a külhoni magyar szakképzés
fejlesztésével a Kárpát-medence gazdaságfejlesztéshez kíván hozzájárulni, amelynek
elengedhetetlen eleme, hogy a diákok a tanulmányaik során megfelelő gyakorlati
képzésben részesüljenek. A felhívás célja, hogy a külhoni szakképző intézmények diákjai
egy hónapos gyakorlatot teljesíthessenek magyarországi szakképző intézményekben,
amely által tovább erősödik a külhoni és magyarországi intézmények közötti
együttműködés, valamint intenzívebbé válhat a tapasztalatcsere.

Vezető hírek

Szakmai gyakorlatra hívják a külhoni magyar szakképzésben részt vevő
diákokat

Strasbourghoz fordultak a felvidéki jogfosztottak
2015. március 23. – hirek.sk
Ismét Strasbourghoz fordultak a felvidéki jogfosztottak. Tamás Ilonka néni már néhány
hete bejelentette döntését, akkor sorstársai is azt mondták, hamarosan ők is eljuttatják az
Emberi Jogi Bírósághoz a beadványukat. Hétfőn budapesti sajtótájékoztatójukon
megerősítették, hogy szlovák állampolgárságuk elvesztése miatt immár másodszor is
beadvánnyal fordultak a strasbourgi bírósághoz.

Soltész: könnyebbé válik az adományok eljuttatása Kárpátaljára

Tőkés: az RMDSZ a saját korruptjainak nyújt menedéket
2015. március 23. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika
Tőkés László szerint a pártegység helyett az erdélyi magyarság új, nemzeti egységére van
szükség, ehhez pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) „rendet kell
teremtenie a saját háza táján". Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke az MTIhez eljuttatott hétfői nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy az RMDSZ küszöbön álló
kongresszusa jó alkalmat kínál arra, hogy a szövetség „elvégezze a maga revízióját,

Erdély

2015. március 23. – MTI, MNO, hirado.hu
Könnyebbé és gyorsabbá válik az adományok eljuttatása Kárpátaljára, illetve a Kárpátokon
túlra - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az ukrán nemzetiségi vezetőkkel folytatott
tárgyalások után tartott sajtótájékoztatón hétfőn, Nyíregyházán. Az itthon összegyűjtött,
nagyobb mennyiségű élelmiszer-, gyógyszer- vagy ruhanemű-szállítmányokat a jövőben
egyszerre, konvojban juttatják majd át a határon, így az adományok gyorsabban jutnak el
az ottani, az elosztást végző szervezetekhez - közölte Soltész Miklós.
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Akadémiai vitafórummal a magyar-román párbeszédért
2015. március 23. – szekelyhon.ro
A Vox populi különkiadására számíthatnak azok, akik ellátogatnak a csütörtökön
Sepsiszentgyörgyön sorra kerülő vitafórum harmadik eseményére. A meghívott Szabó
Csaba, a Fehér holló (Corbii albi) című internetes portál szerkesztője, koordinátora. A
márciusi vitafórum ezúttal A fehér holló – Egy nem szokványos gondolkodás kihívásai
címet viseli. Cziprián-Kovács Lóránd, a vitafórum egyik kezdeményezője elmondta, a
Fehér holló internetes portál a magyar-román kapcsolatokat fejtegeti, szerkesztőik között
román és magyar anyanyelvű személyek is vannak, akik román nyelven írnak. Nevük a
közismert „olyan ritka, mint a fehér holló” közmondásból származik, és provokatív
jelleggel bír a két etnikum közti kapcsolatról való párbeszéd elindítását illetően.

Kedden tárgyalja
határozatokat

az

ET

bizottsága

a

székelyföldi

Erdély

változtasson eddigi kudarcos politikai irányvonalán, megszabaduljon alkalmatlan
vezetőitől, és új nemzeti egységpolitikába fogjon".

autonómiapárti

2015. március 23. – transindex.ro, MTI, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, Hargita Népe
Az Európa Tanács (ET) keretében működő Helyi és Regionális Önkormányzatok
Kongresszusának monitoring bizottsága keddi ülésén vitatja meg a székelyföldi
önkormányzatok autonómiapárti határozatait. Az eseményre Strasbourgba utazott Klárik
Attila Kovászna megyei önkormányzati képviselő, a monitoring bizottság tagja és Antal
Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, a kongresszus póttagja, akiket Tamás Sándor, a
Kovászna megyei önkormányzat elnöke is elkísért. Az RMDSZ-es politikusokkal tartott a
remélt meghallgatásra Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke is.

Székelyföldi értékmentés magyarországi támogatással
2015. március 24. – Krónika
Három székely kaput sikerült felújítani az utóbbi időben a Hargita megyei önkormányzat
székelykapu-programja keretében, a Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület
közreműködésével: a csíkmenasági Adorján- kúriáét, illetve a csíkszentgyörgyi Gál Sándor
és Márton Ferenc kapuját. A felújítási munkálatok tavaly kezdődtek el, mindhárom kapu a
megsemmisülés szélén állt, sürgős beavatkozást és teljes felújítást igényelt. A Bethlen
Gábor Alaptól tavaly kapott 3 millió forintos támogatásból a Csíkszentkirályon a
Bethlenfalvi-kaput és az oklándi unitárius parókia kapuját is restaurálják.

Kelemen Kálmán az RMKDM régi-új elnöke
2015. március 23. – e-nepujsag.ro
A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (RMKDM) a múlt héten Brassóban
tartott tisztújító kongresszusán újabb ciklusra Kelemen Kálmánt bízta meg az elnöki
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Tavaszra halasztanák az elsősök beiratkozását
2015. március 23. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Az oktatási tárca javaslata szerint a jövőben nem télen, hanem tavasszal kellene majd
beíratni a jövendő elsősöket az alapiskolákba. Ez pszichológusok és pedagógusok szerint is
kedvező lenne, mert a gyerekek ebben az életkorban két hónap alatt is sokat fejlődhetnek,
s vélhetően kevesebb esetben kell majd kérni az évhalasztást.

Felvidék

feladatok ellátásával. Az RMKDM kongresszusán jelen volt Kelemen Hunor az RMDSZ
elnöke és Biró Zsolt, az MPP elnöke. A tanácskozáson felolvasták Joseph Daul, az Európa
Néppárt elnökének, és Semjén Zsolt Magyarország miniszterelnök-helyettesének üzenetét
is.

Bemutatta megújult nevelési módszerét a cserkészszövetség
2015. március 23. – Felvidék Ma, hirek.sk
Országszerte párhuzamosan három helyszínen tartott tréninget a hétvégén a Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség. 2015. március 20-22. között Kassán, Érsekújvárban és a
Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó Nyékvárkonyon találkoztak a cserkészvezetők, hogy
megismerjék és elsajátítsák a megújult nevelési módszer alapjait.

Magyar családokat segítenek
2015. március 23. – Új Szó
Bugár Béla, a Híd elnöke és Jakab Elemér, a Híd parlamenti képviselője Kárpátalján járt,
ahol a magyar családok megsegítéséről tárgyaltak. „Nem először sietünk a kárpátaljai
magyarok megsegítésére. Most azért tartottunk terepszemlét, hogy megtudjuk, mivel
segíthetnénk a határ menti magyarok helyzetén. Főleg kis tételű adományokkal, például
vetőmaggal és tartós élelmiszerrel segítenénk. A támogatásokat a helyi polgármesterek és
az egyházak segítségével tudjuk a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak” –
nyilatkozta Jakab Elemér.

Az MKP komáromi járási elnöksége is bekapcsolódik a kisiskolák
megmentésébe
2015. március 24. – Felvidék Ma
A „tömb magyar" járás területén sok olyan község van, amelynek esetében az iskola
megszűnésével a település élete, jövője is veszélybe kerül. 2013. decemberében a szlovák
parlament elfogadta a közoktatási törvény módosítását, amely bevezeti az alap- és
középiskolák osztályainak minimális létszámát. Ez a rendelkezés a soron következő tanév
első napjától lenne hatályos, vagyis 2015. szeptemberétől az első osztályokban minimum
11, az alsó tagozat további évfolyamaiban pedig legalább 13 tanulónak kell ülnie, hogy a
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Nyilas Mihály leváltotta a Karlócai Gimnázium igazgatóját
2015. március 23. – Vajdasági RTV, Vajdaság Ma
Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár felmentette tisztségéből Slavica Šokićot, a
Karlócai Gimnázium igazgatóját – jelenti az RTV. A leváltott igazgatónő ma nem kívánta
kommentálni a tartományi titkár döntését. Mint ismeretes: a tanintézmény iskolaszéke
nem volt hajlandó elfogadni a titkárság rendeletét és leváltani az igazgatót. Nyilas Mihály
azért kezdeményezte a leváltást, mert az igazgatónő megszegte a szabályokat az egyik
diáklány, Hana F. esetében, akit decemberben kidobtak az iskolából, amiért a közösségi
hálón elfogadhatatlan bejegyzésekkel sértegette a tanárokat és az iskola vezetését.

Vajdaság

törvény értelmében egy iskola tovább üzemelhessen. Ha rátekintünk a közoktatási hálózat
jelenlegi állapotára, azt tapasztalhatjuk, hogy manapság 586 iskolában nem haladja meg a
tanulói létszám az ötvenet, ezek közül 101 magyar tanítási nyelvű.

Könyvbusz bánátban
2015. március 23. – Vajdasági RTV
Nyelvében él a nemzet! Ennek a jelmondatnak a jegyében indított könyvbuszt a Fórum
Könyvkiadó Intézet a vajdasági szórványba, hogy az elszigetelt magyar közösségeknek is
lehetőségük nyíljon megismerkedni a legújabb irodalmi kiadványokkal.

Együttműködési megállapodást írt alá Dárda és Óbecse

Generális Konvent Kárpátalján
2015. március 23. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Március 23–24-én Kárpátalján ülésezik a Generális Konvent. Az eseményen sor kerül a
részegyházak életéről szóló beszámolókra, a Kárpát-medencei református média valamint
a Kárpát-medencei oktatási alap beszámolójára. Kárpátaljai kérdéseket érintve
napirenden lesz a nemzetközi és Kárpát-medencei összefogások eddigi lépéseinek és

Kárpátalja

2015. március 23. – Magyar Szó
A horvátországi Dárda és Óbecse másfél évvel ezelőtt felvett kapcsolatát tegnap egy
határokon átívelő együtműködési megállapodás aláírásával szentesítették Óbecsén. A
dokumentumot Vuk Radojević óbecsei és Anto Vukoje dárdai polgármester látta el
kézjegyével. – Dárda kiváló példája annak, hogy modern hozzáállással és jó
projekttervezéssel miként lehet egy közösség életminőségén javítani. – mondta Vuk
Radojević Óbecse polgármestere. Anto Vukoje dárdai polgármester felhívta a figyelmet
arra: míg Dárda önkormányzatának a költségvetése az egymillió eurót sem éri el, addig
EU-s forrásokból több mint ötvenmillió euró folyik be a kasszájukba.
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Ifjúsági Kultúrdíj ifjú tehetségeknek
2015. március 23. - Volksgruppen
A Burgenlandi Tartományi Tanács Kultúra Osztálya 2015-ben is meghirdeti - immár 18.
alkalommal - fiataloknak szóló pályázatait a kultúra és a tudomány terén. A díjra több
kategóriában lehet jelentkezni, a benyújtási határidő augusztus vége.

A Délibáb tavaszváró táncháza és tánckurzusa Bécsben

Őrvidék

jövőbeni terveinek megvitatása, mellyel a kárpátaljai reformátusok melletti szolidaritás
kérdései kerülnek terítékre.

Zenével és borral ünnepelték a lengyel-magyar barátság napját Katowicében
2015. március 23. – MTI, Kormany.hu
2015. március 21-én immár 10. alkalommal ünnepelték a Lengyel-Magyar Barátság Napját
Katowicében. A két ország köztársasági elnökei jelenlétében megrendezett egész napos
rendezvénysorozat kísérőprogramjaként megnyitották a Soundweaving című kiállítást,
fellépett a Hungarian FolkEmbassy és Carton Hungaricum borokból tartottak
borbemutatót.

Diaszpóra

2015. március 23. - Volksgruppen
Az elmúlt pénteken került megrendezésre a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb idei
első tavaszváró táncháza, melyen a kultúregyesület saját zenekara, a Bécsi Banda
biztosította a jó hangulatot. Március 21-én, szombaton pedig egy egész napos magyar
népzene-, ének-, és néptánc oktatásra került sor a Bécsi Zeneakadémia népzenei
tanszékén.
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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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