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2015. március 24. – Szucher Ervin – Krónika, transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro,
Erdély Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Nem kompetens annak a dokumentumnak a vizsgálatára a Helyi és Regionális
Önkormányzatok Kongresszusa monitoringbizottsága, amelyben több székelyföldi
önkormányzat kinyilvánítja, hogy a Székelyföld nevű, különálló közigazgatási egységbe
akar tartozni – állapította meg a keddi, közel egyórás strasbourgi vita után a testület
elnöke, Philippe Receveur. A monitoringbizottság ezennel visszautalta az ügyet a
kongresszus vezetőtestületéhez. Bár a székelyföldi küldöttség jobb eredményre számított,
az ügy nem tekinthető elveszettnek, ugyanis az Európa Tanács (ET) 2016-ban egy éven
keresztül monitorizálja Romániát.

Vezető hírek

Kimondott Székelyföld – Felemás eredmény Strasbourgban

Közbiztonsági veszélynek minősítenék az autonómia követelését
2015. március 24. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, maszol.ro, MNO, Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet
A közbiztonsági veszélyforrások közé sorolná az etnikai autonómia követelését a 20152020-as közrendvédelmi és közbiztonsági stratégia, amelynek tervezetét kedden
bocsátotta közvitára a belügyminisztérium. A tárca honlapján közzétett dokumentum a
polgárok biztonságát fenyegető veszélyek között első helyen említi "a rasszizmust,
idegengyűlöletet, szélsőségességet és az intolerancia minden más formáját, amely etnikai
autonómia elérését célozza egyes térségek vagy régiók számára".

Száz magyar fiatal vesz részt a Kőrösi Csoma Sándor-programban

Kioktatja a magyar szülőket Dorin Florea
2015. március 24. – Krónika, szekelyhon.ro
Újra elővette egyik „vesszőparipáját”, a magyarok és románok közötti megbékélés kérdését
Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester, aki keddi sajtótájékoztatóján kijelentette: a
magyar szülőknek oda kellene figyelniük arra, hogy gyermekeikbe ne neveljenek
kisebbségi komplexusokat, ne csak azt hajtogassák, hogy ők egy etnikai kisebbség tagjai.

Erdély

2015. március 24. – MTI, Kormany.hu, Nemzeti Regiszter
A Kőrösi Csoma Sándor-programban résztvevő száz magyar fiatal munkájával erősíti a
nyugati diaszpóra és az anyaország közötti kapcsolatot – jelentette ki a Miniszterelnökség
nemzetpolitikai
államtitkárságának
miniszteri
biztosa
keddi
veszprémi
sajtótájékoztatóján. Grezsa István a Pannon Egyetem által szervezett Magyar napok
keretében megtartott rendezvényen elmondta, hogy ezúttal 32 ország magyar
közösségeihez utazik száz fiatal az egymilliárd forintos költségvetésű kormányzati program
keretében. Hozzátette: a program életet lehel az elveszni látszó magyar közösségekbe, a jól
működőket pedig jelentősen megerősíti.
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Erdély

Az elöljáró véleményezte a hétvégén megtartott, a marosvásárhelyi fekete márciusra
emlékező rendezvényeket, kifejtve: szomorú, hogy Emil Constantinescu volt államfő az
RMDSZ vezetőinek társaságában tárgyalta a márciusi eseményeket, és ahelyett, hogy a
közös jövőről beszéltek volna, a múltat firtatták.

Nem vizsgálódik a DNA a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyénél
2015. március 24. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika
Nem vizsgálódik az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) a Szatmári Római
Katolikus Egyházmegyénél - reagált Józsa János egyházmegyei médiareferens arra a
voceatransilvaniei.ro által közölt hírre, miszerint a DNA precedens nélküli átfogó
vizsgálatot indított az utóbbi 20 évben a római katolikus egyháznak visszaszolgáltatott
erdélyi ingatlanok kapcsán. A Vocea Transilvaniei információi szerint a DNA Fehér Megyei
Területi Szolgálata több megyében is vizsgálódik.

Szatmári tanácsos: nem talál fogást az egyházon a DNA
2015. március 24. – maszol.ro
Maskulik Csaba szatmárnémeti városi tanácsos nem hinné, hogy bármiféle negatív hatása
lenne a korrupcióellenes ügyészség állítólagos egyházellenes vizsgálódásainak. Maskulik
szerint a magyar történelmi egyházak még messze nem kapták vissza azokat az épületeket,
amelyeket érvényes törvény szerint vissza kellett volna adni. Hangsúlyozta azt is, hogy a
polgármesteri hivatal által a római katolikus püspökségnek fizetett bérleti díj a városi
költségvetésnek csak a töredéke.

Újabb közvitát szervez a kétnyelvűségről a Musai-Muszáj
2015. március 24. – transindex.ro
A Musai-Muszáj civil kezdeményező csoport közvitát hirdet a kolozsvári helységnévtáblák
ügyében, március 26-án, csütörtökön, 19 órától a Sapientia EMTE Aula Magna termében
(Tordai út 4. sz.). A vita témája továbbra is Kolozsvár valós és megélt multi- és
interkulturalizmusa és a tábla-ügy, viszont ezúttal a fiatalok véleményére vagyunk
kíváncsiak. Meghívottaink kolozsvári diákszervezetek képviselői valamint minden civil, aki
fontosnak tartja a város multikulturalizmusát. Az beszélgetés moderátora Sipos Zoltán
újságíró.

„Nem arról van szó, hogy én akarok-e valamit vagy sem” – Prefektus a
zászlóperekről
2015. március 24. – Erdély Ma
A Kovászna megyei kormányhivatal által indított perekről, a március 10-i tiltakozó
megemlékezés kapcsán kialakult visszás helyzetről nyilatkozott Háromszék ideiglenesen
kinevezett prefektusa a Székely Hírmondónak. Sebastian Cucut nem zavarja, hogy az
elmúlt évek során Kovászna megye prefektusa elsősorban a perek által vált ismertté, és úgy

3

Antal Lóránt: Kolozsvár-központú MIÉRT-re van szükség
2015. március 24. – maszol.ro
A hétvégi tisztújító küldöttgyűlésen Antal Lóránt lett a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) új elnöke. A 150 küldött 94 szavazatát elnyerő fiatal politikust első elnöki
teendőiről, elképzeléseiről, a területi szervezetek közötti feszültségekről, az RMDSZ
közelgő kongresszusáról kérdezték.

Erdély

értékelte, hogy az intézményes keretek között jó az együttműködése a megyei és a helyi
önkormányzatok vezetőivel. Arra viszont már nem adott egyértelmű választ, hogy
folytatja-e a zászló- és a magyar feliratokra vonatkozó pereket.

Két hét alatt egy csíki önkormányzat fogadott el autonómiahatározatot
2015. március 24. – szekelyhon.ro
Süket fülekre talált Csíkszereda polgármesterének kollégái – a térség polgármesterei – felé
tett minapi felhívása, hogy fogadjanak el Székelyföld jogállására vonatkozó tanácsi
határozattervezetet, az elmúlt hetekben mindössze egy csíki önkormányzat lépett. A
huszonöt csíki önkormányzat közül kevesebb mint tíz fogadott el Székelyföld jogállására
vonatkozó tanácsi határozattervezetet.

Április 24-ig kérhető a támogatás
2015. március 25. – Krónika
Április 24-éig lehet benyújtani az igénylést a Szülőföldön magyarul program keretében
biztosított támogatásra – a hivatalos űrlapon ugyanis hibásan szerepel március 31-e
határidőként. Bartolf Hedvig volt Hargita megyei főtanfelügyelő, a programot lebonyolító
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) munkatársa leszögezte: nem az
űrlapon, hanem az akció hivatalos honlapján (www.szulofoldonmagyarul.ro), a
plakátokon, valamint a sajtóban közölt határidő a helyes.

Bujkáló vér
2015. március 25. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap
Aligha foglalkozik Strasbourg a székely autonómia kérdésével. Ez rossz hír. Még rosszabb
hír, hogy a székelyek sem. A Székelyhon.ro hírportál szerint süket fülekre talált
Csíkszereda polgármestere, Ráduly Róbert kollégái – a térség polgármesterei – felé tett
minapi felhívása, hogy fogadjanak el egy, a Székelyföld jogállására vonatkozó tanácsi
határozattervezetet. A huszonöt csíkszéki önkormányzat közül addig ugyanis mindössze
nyolc fogadott el autonómiahatározatot. Előrelépés azóta sem történt, egyetlen kivétel
Csíkszentmárton, ahol a múlt héten fogadták el az autonómiastatútumot. Inkább a
tunyaság ül diadalt a Székelyföld felett, és ez a jelenség már jó néhány esztendeje
megfigyelhető.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. március 25-i számában olvasható.)
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2015. március 24. – hirek.sk
A. Szabó László, a Magyar Közösség Pártja oktatási ügyekért felelős alelnöke ez év
februárjában indított egy kezdeményezést a kisiskolák megmentése érdekében.
Felhívásában arra kérte az érintett falvak lakosait, hogy minél nagyobb számban postázzák
az oktatási miniszter címére az ez ügyben megfogalmazott levelet. Most az MKP
Komáromi Járási Elnöksége is bekapcsolódott a kisiskolák megmentésébe. A felhívás a
szlovák településeken is kedvező visszhangra talált.

Felvidék

MKP: Védjük meg iskoláinkat és településeinket!

Magyar Levente: a kormány segíti a Bodrogközben élőket
2015. március 24. – MTI, bumm.sk, hirek.sk
A Bodrogközben Királyhelmec, Tiszacsernyő és Nagykapos polgármestereivel, képviselővel
találkozott Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért
felelős államtitkára, aki a találkozó után azt mondta, látogatásának célja az volt, hogy
áttekintsék, milyen módon tud a magyar kormány hozzájárulni e nehéz helyzetben lévő
térség fejlődéséhez, fejlesztéséhez.

Pánczél Károly átadta a szakiskoláknak az oktatási és módszertani csomagot
2015. március 24. – Felvidék Ma
Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke oktatási és módszertani
csomagot adott át a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjainak a külhoni
magyar szakképzés éve keretén belül.A rendezvényen jelen volt Jókai Tibor, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke, aki az iskolák módszertani képzésének
fejlesztéséről beszélt.

Dunajská Streda állomás
2015. március 24. – Tokár Géza – Új Szó
„A kétnyelvű vasúti megállók ügyében az utóbbi években hangsúlyosan és látványosan
állást foglalt az egész szlovákiai magyar társadalom. Az ügy abszurditása az egyszerű
ember számára is nyilvánvaló, hiszen a települések határán ott állnak a kétnyelvű táblák,
és ettől még nem erősödött meg sem a szélsőjobb, Nagy-Magyarország kikiáltására sem
került sor, továbbá a helyi magyarok sem felejtettek el szlovákul az anyanyelvi megnevezés
hatására. A vasútállomásokat ugyanakkor kerüli az új idők szele, nemcsak az épületek
maradtak romosak, a vasúttársaság szellemileg is elmaradt a fősodortól.”
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2015. március 24. – Vajdasági RTV
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga számára mindegy, hogy decemberben vagy jövő
áprilisban tartják a helyhatósági és a tartományi választást. Nenad Čanak elnök a
szabadkai pártfórumon kijelentette, hogy az eddiginél is jobb eredményre számít, és
szerinte a Liga vezető politikai erő lesz Vajdaságban. Ezt arra alapozza, hogy a
tartományban csökken a belgrádi központú pártok támogatottsága. Čanak úgy vélekedik,
hogy a vajdasági hatalmi koalíció megmarad a választásokig, és utána is
együttműködhetnek konkrét projektumok alapján. Hozzátette, hogy a Liga nagyjából
tisztázta nézeteltéréseit a Vajdasági Magyar Szövetséggel.

Vajdaság

Čanak: A Liga lesz a legnagyobb politikai erő Vajdaságban

A Zsinagóga Szabadkáé marad
2015. március 25. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Maglai Jenő, Szabadka polgármestere, Szabados Róbert, a Szabadkai Zsidó Hitközség
elnöke és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kedden délelőtt aláírták a
Zsinagóga irányításáról és használatáról szóló szerződést. A Zsinagóga felújításához a
magyar állam 500 millió forinttal, azaz 1,6 millió euróval járul hozzá, amit elsősorban a
belső tér felújítására fordítanak majd, s miután véget érnek az épület teljes felújítási
munkálatai, mely a becslések szerint legkésőbb 2017-ig tart majd, a Zsinagógát újra
használatba helyezik, s kulturális, szakrális és egyéb tartalmakkal töltik majd meg.

Magyarok és szerbek

Oklevélátadással kezdődtek meg a Rákóczi Napok a beregszászi főiskolán
2015. március 25. – Kárpátalja Ma
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának
oklevélátadó ünnepségével kezdődött a X. Rákóczi Napok rendezvénysorozat március 23án a felsőoktatási intézmény dísztermében. Az eseményt dr. Váradi Natália, a
Felnőttképzési Központ vezetője nyitotta meg. Felszólalt dr.Orosz Ildikó, a főiskola elnök
asszonya, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, valamint Gulácsy Lajos, a Kárpátaljai
Református Egyház nyugalmazott püspöke. A 2014–2015-ös tanévben a Felnőttképzési
Központban 13 szakképzett oktató foglalkozott a tanulni vágyókkal.

Kárpátalja

2015. március 25. – Szentesi Zöldi László – Demokrata
Nem lehet kijelenteni, hogy megtörtént volna a szerb-magyar megbékélés. Történtek
előrelépések, de azok csak a történelmi sérelmeket és a jelenkori problémákat tompította.
A vajdasági autonómiával kapcsolatban a szerb többséget kevésbé ingerli a magyar
közösségi jogok kiterjesztésének gondolata. Ebben szerepet játszik az is, hogy Délvidéken
13 százalék körül van a magyarság számaránya, míg Székelyföld esetében ez 90 százalék.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2015. március 25-i számában olvasható.)
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2015. március 25. – Kárpátalja
Április 1-jén kezdetét veszi Ukrajnában a sorkatonai szolgálatra való behívás. A kampány
két hónapig tart, a szolgálati időt másfél évre növelték a korábbi egy esztendőről.
Kárpátaljáról a tervek szerint közel 16 ezer fiatalt hívnak be ezen a tavaszon – írja
összeállításában a Zakarpattya Online, mely szerint a kárpátaljai járási hadkiegészítő
parancsnokságok már készülnek a fiatalok fogadására. A módosított jogszabály
értelmében sorkatonai szolgálatra a 20 és 27 év közötti fiatalokat hívhatják be.

Kárpátalja

Közel 16 ezer kárpátaljai behívását tervezik sorkatonai szolgálatra

Összefogás Kárpátaljáért

Kibővülve nyitja meg kapuit a doborjáni Liszt-ház
2015. március 24. - Volksgruppen
A doborjáni/Raiding Liszt-ház március 19-ével ismét megnyitotta kapuit, a Liszt
Fesztivállal együtt köszöntve az új kiállítási szezont. A Liszt Ferenc szülőházában található
„Csodagyerek Világsztár Abbé“ című kiállítás az elmúlt évben átalakult és kiegészült a
koncertházban elhelyezett újabb kiállítási egységgel.

Őrvidék

2015. március 25. – Magyar Hírlap
Felhívással fordul a világ magyar szervezeteihez az Ukrajna gazdasági nehézségei által
sújtott kárpátaljai lakosság, köztük a magyar kisebbség megsegítéséért Herczegh Anita,
Áder János köztársasági elnök felesége és Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
elnöke. A Karitatív Tanács tagszervezetei is összefogtak az Ukrajnában élő, nehéz
helyzetbe került családokért: az összegyűjtött adományokat kamionkonvoj viszi majd
Kárpátaljára.

Veszprémben mutatkozott be az Őrvidék
2015. március 24. - Volksgruppen
Március 19. - 28. között kerül sor a határon túli magyarság kultúráját bemutató
rendezvénysorozat programjaira Magyar napok - Nyugati magyar diaszpóra címmel a
veszprémi egyetem szervezésében. Ennek keretében kérte fel a Laczkó Dezső Múzeum a
Burgenlandi Magyar Kultúregyesületet egy, az Őrvidéket bemutató kamarakiállításra.
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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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