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2015. március 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet,
Magyar Hírlap
A szlovák-magyar viszony jelenleg kiváló, amiből mindkét ország polgárai profitálhatnak –
jelentette ki Miroslav Lajčák külügyminiszter, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel,
valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel tárgyalt Budapesten.
Huszonegy új határátkelő nyílik Magyarország és Szlovákia között egy ősszel induló
projekt keretében – jelentette be a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter
elmondta, számos, a határon átnyúló infrastruktúra-fejlesztési projekt van készülőben,
többek között egy új dunai kompjárat a két ország között vagy a komáromi híd megépítése,
amelyre Magyarország és Szlovákia közösen nyújtott be pályázatot az Európai Unióhoz.

Vezető hírek

21 új átkelő nyílik ősszel a szlovák-magyar határon

„Politikai önvédelemre” készül az EMNT és az SZNT
2015. március 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Magyar Nemzet
Közös autonómiaküzdelemre és „politikai önvédelemre" készül az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) – jelentették be hétfőn közös
kolozsvári sajtótájékoztatójukon a két szervezet vezetői. Tőkés László EMNT-elnök úgy
vélte, a két tanács stratégiai szövetsége a romániai magyarság többszintű autonómiája
integrált rendszerének a kialakítását szolgálja. Kijelentette, a politikai önvédelemre azért
van szükség, mert az erdélyi magyar közösséget fenyegetik a román állam hatóságai.
Példaként említette, hogy a belügyminisztérium stratégiatervezetében közbiztonsági
veszélyforrásnak tekinti az etnikai autonómia követelését, és azt, hogy bűnügyi vizsgálat
indult Izsák Balázs SZNT-elnök ellen a székely szabadság napján 2014. március 10-én
tartott marosvásárhelyi autonómiatüntetés kapcsán.

Pásztor István: Csakis a kormányhatalom részeként van lehetőségünk a
vajdasági magyarság érdekeit képviselni
2015. március 30. – Pannon RTV, MTI, Magyar Hírlap
Értékelni kell az államtitkárok teljesítményét, felvázolni a további célokat. Ez ahhoz is
szükséges, hogy a bejelentett kormányátalakításkor reális képet nyújtsanak a
megvalósított munkájukról a VMSZ-es párttagok, akik a végrehajtó hatalom részei –
mondta el Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke évértékelőjében azt is
elmondta, számos olyan eleme van a koalíciós szerződésnek, amelynek köszönhetően
hosszútávú gazdasági fejlődésre számíthatunk. Kiemelte, csakis a kormányhatalom
részeként van lehetőségük a vajdasági magyarság érdekeit képviselni.

Támogatják Markó Attila őrizetbe vételét
2015. március 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
Támogatta hétfőn a képviselőház jogi bizottsága a korrupcióellenes ügyészek második
olyan kérését, amely Markó Attila RMDSZ-es képviselő előzetes letartóztatásának
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Ötletbörze a magyar összefogásról
2015. március 30. – Krónika
Nem ragadós a marosvásárhelyi hárompárti összefogás példája a nagyobb erdélyi és
partiumi városokban, legalábbis egyelőre. A jövő évi helyhatósági választásokon való
együttműködés lehetősége több helyen megragadt az ötlet szintjén. A Krónika megtudta,
Brassó kivételével – ahol a 2012-es megmérettetéshez hasonlóan az RMDSZ és az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) ismét közös jelöltállításban gondolkodik – a legtöbb településen
továbbra is méregetik egymást, múltbéli sérelmeket emlegetnek az érintett politikai
szervezetek képviselői.

Erdély

jóváhagyását indítványozza. A végső döntést a képviselőház plénuma mondja ki, várhatóan
szerdán. Mint ismeretes, Markót ezúttal abban az ügyben vennék őrizetbe, amelyben
három, a 2008 és 2009 közötti időszakban született, 75 millió eurós kárt okozó
törvénytelen kárpótlási döntés miatt vizsgálódnak, és amely miatt az ANRP központi
restitúciós testületének két másik akkori tagját, Horia Georgescut, az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) vezetőjét, és Theodor Nicolescu PNL-s képviselőt már
őrizetbe vették.

Az MPP betartatná a gyulafehérvári ígéreteket
2015. március 30. – Krónika, transindex.ro
Az 1918. december elsejei, gyulafehérvári kiáltvány bizonyos fejezeteit foglaltatná az új
alkotmányba a Magyar Polgári Párt. A szervezet elnöke, Biró Zsolt hétfőn elmondta, a
polgári alakulat módosító javaslatait az RMDSZ-en keresztül fogja eljuttatni az
alkotmánymódosító bizottsághoz. Erről a két párt vezetősége nemrég egyeztetett. Az MPP
öt pontban fogalmazta meg azokat a javaslatokat, amelyek a csaknem száz évvel ezelőtt
született nyilatkozatban vállaltak értelmében, a Romániában fennálló nemzeti egyenlőség
és nemzeti szabadság erkölcsi, illetve történelmi és jogi alapját kell hogy képezzék. Ennek
értelmében a polgáriak elsősorban azt szeretnék elérni, hogy az ország új alaptörvénye
Romániát ne csak a románok, hanem a velük együttélő őshonos nemzeti közösségek
szuverén és oszthatatlan nemzetállamának tekintse, a december elsejei nyilatkozat pedig
az országban fennálló nemzeti egyenlőség és nemzeti szabadság erkölcsi, történelmi és jogi
alapjaként szolgáljon.

Peti Andrással replikázik Dorin Florea
2015. március 30. – Krónika
Cáfolja Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere RMDSZ-es helyettese állítását,
miszerint a Krónikának adott interjúban tett kijelentéseinek tanúsága szerint
másodrendűnek tartja az egész magyar közösséget. Reagálásában Florea közölte: nagy
sajnálattal vette tudomásul az alpolgármester álláspontját, amely szerinte semmiben sem
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Erdély

különbözik az RMDSZ álláspontjától. „Ez a dicsekvés és politikai nyilatkozat a választási
kampányokra jellemző, amelyet már megszoktunk nagyon rég. Kedves marosvásárhelyiek,
önök nem ilyen emberek. Az RMDSZ vezetői teljesen más kategóriába tartoznak.
Tiszteletemről biztosítom a magyarokat, s tudatom velük, hogy az újságírók tévesen
fordították szavaimat, és ez vezetett ehhez a sajnálatos félreértéshez” – fogalmaz a
városvezető, anélkül, hogy pontosítaná az állítólagos téves fordítást.

Himnuszbírság: pénteken hirdet ítéletet a bíróság
2015. március 30. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Pénteken hirdet ítéletet a sepsiszentgyörgyi bíróság a Magyar Polgári Pártra (MPP) a
magyar himnusz eléneklése miatt kirótt bírság ügyében. A hétfői tárgyaláson
meghallgatták a feleket, a Kovászna megyei prefektúra álláspontját az intézmény jogásza,
míg a felperes polgári pártét Kulcsár Terza József Kovászna megyei elnök képviselte.

Biró: áttörés történt az önálló erdélyi magyar külpolitika megteremtésében
2015. március 30. – transindex.ro
Biró Zsolt MPP-elnök sajtótájékoztatóján az erdélyi magyar külpolitika sikerének nevezte
azt a közös fellépést, ami az ET Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának
strasbourgi plenáris ülése alkalmával megvalósult az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt
között. Az MPP az elmúlt 25 év egyik legnagyobb hiányosságának éppen az önálló erdélyi
magyar külpolitika megteremtését tekinti, most ebben a kérdésben történt áttörés,
ráadásul az a tény, hogy az erdélyi pártok közösen jelenítették meg Székelyföld ügyét,
üzenetértékű – vélekedett.

Elindult a marosvásárhelyi előválasztás honlapja
2015. március 30. – Erdély Ma, szekelyhon.ro
Elindult a marosvásárhelyi előválasztás honlapja. A www.elovalasztas.ro internetes címen
lehet elérni, itt regisztrálhatnak azok, akik szavaznának május végén, hogy ki legyen a
marosvásárhelyi magyarok polgármesterjelöltje 2016-ban. A részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött, amelyet nem csak interneten, hanem mindhárom magyar politikai
szervezetnél (RMDSZ, EMNP, MPP), valamint a történelmi egyházaknál is fogadnak.

Székelyudvarhelyen is adnak ki honosítási iratokat a konzulok
2015. március 30. – szekelyhon.ro
Kihelyezett konzuli fogadónapokat tartanak péntekenként az EMNT által
Székelyudvarhelyen létrehozott Demokráciaközpontban, melynek célja a magyar
állampolgárság megszerzésének megkönnyítése. A honosítási ügyintézést hetente egy
alkalommal a csíkszeredai magyar főkonzulátus konzuljai végzik, így mostanra nagyjából
csak az eskütételt kötelező a követségeken letenni.
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Az MKP rendelkezik a legszilárdabb szavazótáborral
2015. március 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja rendelkezik a szimpatizánsok legszilárdabb bázisával,
legkevésbé a Szabadság és Szolidaritáshoz (SaS) hűségesek a választói – derült ki az MVK
közvélemény-kutatásából. A felmérés azt vizsgálta, hogy azok a választók, akik 2012-ben
egy bizonyos pártra adták szavazataikat, ugyanazt a pártot választanák-e az idén is. A
ranglétra első helyén az MKP végzett, szimpatizánsainak 89,7 százaléka újra erre a pártra
voksolna. A Kereszténydemokrata Mozgalmat (KDH) választóik 68,9 százaléka választaná
ismét. A listán harmadik a Most-Híd 67,9 százalékkal.

Erdély

2015. március 30. – szekelyhon.ro
A közelmúltban két olyan dolog is történt, amiért az „elkövetők” megérdemlik a Minta
Egyesületnek a Beolvadásból jeles díját – számolt be hétfőn csíkszeredai
sajtótájékoztatóján Tőke Ervin, a Minta elnöke. A Minta szégyendíját Kovászna város
önkormányzatának magyar tagjai – élükön a polgármesterrel – azért kapták meg, amiért
az idei év legnagyobb kulturális tételeként megszavazták, hogy Avram Iancunak állítsanak
emlékművet a városban, a nevét viselő iskola udvarán. Thiesz János polgármester Avram
Iancu személyi kultuszának ápolásáért részesül az „elismerésben”.

Felvidék

Beolvadásból jeles – díjazott a Minta

Központi iskola kiépítése létfontosságú a Zoboralján
2015. március 30. – Felvidék Ma
A Nyitra és Vidéke Célalap, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének vezetője, Zilizi Zoltán
szerint a régióban a gyenge beiratkozási eredmények és a korlátozó törvényi háttér miatt
fel kell készülni a még működő helyi magyar iskolai hálózat továbbélésének a
bebiztosítására. A magyar iskolák vezetői körében ezért egy felmérés elvégzését javasolja,
mely kérdőíves kutatás konkrét célja felmérni és dokumentálni az iskolavezetők
álláspontját a központi iskola helyszínének és formájának a kérdésében, továbbá tisztázni,
majd egységesíteni, hogy milyen paraméterek mentén lehetne meghatározni a központi
magyar iskola vagy iskolák helyét a térségben.

Palóc húsvét a füleki várban
2015. március 30. – MTI, hirek.sk
Húsvét hétfőjén a régi tánchagyományokat, zenéket és népszokásokat elevenítik fel a füleki
várban, ahol folklórműsorral és kézműves foglalkozásokkal is várják az érdeklődőket. A
várban tizedik alkalommal rendezik meg a Palóc húsvétot.
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2015. március 30. – Pannon RTV
Tisztújítás várható a Vajdasági Magyar Szövetségben április végén, erősítette meg az
információt Pásztor István pártelnök. A VMSZ vezetője azt mondja, már intenzíven
folynak az előkészületek. Elsősorban a mögöttük álló időszakot értékelik majd. Pásztor itt
egyebek mellett a párt kormányhatalmi pozícióját, a Szerbia eurointegrációjához való
hozzájárulását, a kollektív bűnösség eltörlését kimondó kormányrendeletet és a gazdasági
fejlesztéseket emelte ki, amely amint mondta, mind a vajdasági magyarság érdekeit
képviselik. Pásztor István azt reméli, egy ütőképes és nemzetileg elkötelezett vezetése lesz
a VMSZ-nek, amely ezt az érdekképviseletet hatékony módon tovább tudja vinni, amint azt
az elmúlt időben is tették.

Vajdaság

Tisztújítás előtt a VMSZ

Indul a médiumok privatizálási folyamata
2015. március 30. – Vajdasági RTV
A helyi önkormányzatoknak szerdáig kell eljuttatniuk a Privatizációs Ügynökségnek az
általuk alapított médiumok magánosítási modelljéről szóló döntést. Ez a feltétele annak,
hogy nyilvános felhívást tegyenek közzé e sajtószervek eladására. A Privatizációs
Ügynökség a múlt héten arra figyelmeztette a városokat és községeket, hogy ha nem adják
át a szükséges dokumentációt, fennáll a helyi alapítású médiumok bezárásának veszélye. A
tavaly meghozott törvény értelmében július elseje után a helyi önkormányzatok nem
finanszírozhatják a sajtót.

További négy vajdasági község kapott közjegyzőt
2015. március 30. – Vajdaság RTV
46 új közjegyző tette le a hivatali esküt a képviselőházban. Így most már 137-en működnek
országszerte. Nikola Selaković igazságügyi miniszter közölte, hogy már csak 14 alapfokú
bíróság területén nincs közjegyző. A most kinevezettek a vajdasági községek közül
Nagybecskereken, Versecen, Nagykikindán, Zomborban és Temerinben foglalják el
helyüket. A tárcavezető arra kérte őket, hogy függetlenül és felelősségteljesen végezzék
munkájukat. Miodrag Đukanović, a Közjegyzői Kamara elnöke közölte, hogy módosították
a díjszabást, és számos közjegyzői szolgáltatásért kevesebbet kell fizetni.

Lajkó Félixé az Avantgárd hagyomány-díj
2015. március 30. – Vajdasági RTV
Lajkó Félix zenész kapta az Avantgárd hagyomány nevű nagybecskereki díjat. Az
elismerést a Vujica Rešin Tucić és Vojislav Despotov Alapítvány ítéli oda. Tavalyelőtt az
első díjat Urbán András színházi, tavaly pedig Slobodan Šijan filmrendező kapta. Lajkó
Félixnek április 22-én adják át a 200 ezer dinárral járó elismerést a nagybecskereki Toša
Jovanović Színházban. Az indoklás szerint Lajkó Félix példátlan szenvedéllyel muzsikál, az
avantgárd képviselője, vagyis teljesen eltörli a művészet és az élet közötti határt. Több
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2015. március 31. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Tízedik alkalommal rendezte meg Öregdiák Találkozóját a beregszászi főiskola Öregdiák
Szövetsége március 28-án, a Rákóczi Napok záróakkordjaként. A jubileumi ünnepségen
Rácz Béla, a szövetség elnöke, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese köszöntötte a
jelenlévőket, és számolt be az Öregdiák Szövetség eddigi tevékenységéről, eredményeiről.
Dr. Orosz Ildikónak, a főiskola elnökének üdvözlő, biztató szavai után dr. Maruzsa Zoltán,
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár mondott köszöntő beszédet.

Megkezdődött az Oroszországi Magyar Kulturális Napok rendezvénysorozata
2015. március 30. - MTI
A moszkvai Puskin Szépművészeti Múzeumban megrendezett Munkácsy-kiállítás
megnyitójával megkezdődött hétfőn az Oroszországi Magyar Kulturális Napok
rendezvénysorozata. A tárlatot Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és
Vlagyimir Megyinszkij orosz kulturális miniszter nyitotta meg. A magyar miniszter a közös
nyelv, azaz a kultúra közvetítő szerepét hangsúlyozta. A számos program közül pedig az
Oroszországi Magyar Kulturális Napokra megjelentetett modern magyar költészeti
antológiát emelte ki.

Oroszország

Jubileumi Öregdiák Találkozó a Rákóczi-főiskolán

Kárpátalja

mint ezer hangversenyt adott a világvárosokban, például Budapesten, Prágában,
Berlinben, Párizsban, Londonban, Tokióban.
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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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