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Az Erdélyi Magyar Néppárttal egyeztettek kormányzati tisztviselők 
2015. március 5. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, hirado.hu, maszol.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) kialakult helyzetről, a 

Székely Mikó Kollégium ügyéről, valamint a Székely Szabadság Napja megünneplésének 

korlátozásáról volt szó többek között Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes, kormányzati tisztviselők és az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöksége csütörtöki budapesti találkozóján. A Miniszterelnökség MTI-hez eljuttatott 

közleménye szerint hivatalában fogadta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár, Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) vezetőit, Szilágyi Zsolt elnököt, Zatykó Gyula és Zakariás Zoltán 

alelnököket. 

 

MOGYE: semmi újat nem hozott a miniszter látogatása 
2015. március 5. – Krónika 

Semmi újat nem hozott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

magyar tannyelvű gyógyszerészeti szakának sorsát illetően Mihai Sorin Cîmpeanu 

oktatásügyi miniszter csütörtöki látogatása. A tárcavezető – aki Gigel Paraschiv 

államtitkárral közösen vett részt a felsőoktatási intézmény szenátusnak ülésén – újságírói 

kérdésre leszögezte, nem kíván beavatkozni a felsőoktatási intézményen belüli vitákba, és 

úgy fogalmazott, a magyar gyógyszerészképzés jövőjéről csakis az egyetem vezetése 

hivatott dönteni, mert az nem tartozik a minisztérium hatáskörébe. Sokatmondó 

egyébként, hogy Cîmpeanu szenátusi felszólalásában a MOGYE nemzetköziségét méltatta, 

és érdemoklevelet adott át a magyar szak megszüntetését korábban javasoló Leonard 

Azamfirei rektornak. 

 

Oktatási miniszter: folytonosságra van szükség a marosvásárhelyi román és 
magyar gyógyszerészképzésben 
2015. március 5. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma 

Sorin Mihai Campeanu oktatásügyi miniszter szerint folytonosságra van szükség a 

marosvásárhelyi román és magyar gyógyszerészképzésben. A tárcavezető ezt azután 

jelentette ki, hogy részt vett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) szenátusának ünnepi ülésén, melyet az intézmény megalakulása 70. évfordulója 

alkalmából tartottak. Campeanu egyben meggyőződését fejezte ki, hogy mind a román, 

mind pedig a magyar nyelvű gyógyszerészeti szakra tarthatnak nyáron felvételi vizsgát. 

Úgy vélte, jelenleg, az idő szorításában ez csak az egyetem által javasolt megoldással, a 

román és a magyar gyógyszerészeti képzés közös akkreditációjával lehetséges. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/mogye-semmi-ujat-nem-hozott-a-miniszter-latogatasa
http://itthon.transindex.ro/?hir=39027
http://itthon.transindex.ro/?hir=39027
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SZNT: nincs törvényes akadálya a következő években a Székely szabadság 
napjának 
2015. március 5. – transindex.ro, Erdély Ma 

Megtartja az SZNT a következő két évben a Székely szabadság napját Marosvásárhelyen - 

közölte a szervezet. "A törvényes előírásoknak megfelelő formában hétfőn benyújtottuk a 

két rendezvény előzetes bejelentésére vonatkozó dokumentumot a polgármesteri 

hivatalba. A törvényben előírt 48 órán belül a polgármestertől a rendezvények betiltására 

vonatkozó rendeletet nem kaptunk. Elmondható tehát, hogy semmilyen törvényes 

akadálya nincs annak, hogy a rendezvényeket megtartsuk, közvetkezésképpen azokat meg 

is fogjuk rendezni" - írták a közleményükben. 

 

Magyar alprefektusa lesz Kolozs megyének 
2015. március 5. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Magyar alprefektusa lesz Kolozs megyének: Györke Zoltánt Victor Ponta miniszterelnök 

köteles kinevezni a tisztségbe, miután a köztisztviselő szerdán véglegesen pert nyert a 

Kolozs Megyei Táblabíróságon. 2013. július 31-én a miniszterelnök felmentette Györkét a 

Kormányfőtitkárság kormányzati felügyelői tisztségéből. A köztisztviselőkre vonatkozó 

törvény szerint a miniszterelnöknek egy másik magasrangú tisztviselői tisztségbe kellett 

volna kineveznie Györkét. A tisztviselő Kolozs megye alprefektusi tisztségét kérte, azonban 

a kinevezésére nem került sor, így beperelte a miniszterelnököt. 

 

Huszáros felvonulással ünnepelnek március 15-én Szatmárnémetiben 
2015. március 5. – maszol.ro 

„Múlt év óta a márciusi ifjúság szellemiségének és a történelmi hagyományoknak jobban 

megfelelve, de azt is mondhatnám, a korábbi esztendőknél színesebben és nagyobb 

nyíltsággal emlékezünk az 1848-as magyar forradalomra és szabadságharcra" - 

tájékoztatta a maszol.ro-t Kereskényi Gábor parlamenti képviselő, az RMDSZ városi 

elnöke. "Az akkor teremtett hagyományt az idén tovább visszük, ami azt jelenti, hogy a 

főtéri Ormos-háznát összegyűlt tömeget a szentjobbi huszárok és a kálmándi fúvószenekar 

vezeti el az István téri Petőfi szoborhoz, ahol az ünnepi beszédek elhangzanak" - mondta a 

képviselő. 

 

Egy csapásra lecsökkenhet a nagyváradi magyarok aránya 
2015. március 5. – maszol.ro 

Útjára indította csütörtökön a Nagyvárad és Váradszentmárton közigazgatási egyesítését 

népszerűsítő kampányt Ilie Bolojan nagyváradi és Lucian Popuş váradszentmártoni 

polgármester. Mindkét településen május 10-én szervezik meg az erről szóló népszavazást. 

lépésnek azonban lesz egy mellékhatása is. Az egyesülés révén a magyarság számaránya a 

jelenlegi 25-ről 22 százalékra csökken Nagyváradon. Ezt Ilie Bolojan újságírói kérdésre 

meg is erősítette a sajtótájékoztatón. 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=39020
http://itthon.transindex.ro/?hir=39020
http://itthon.transindex.ro/?hir=39019
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/43909-huszaros-felvonulassal-unnepelnek-marcius-15-en-szatmarnemetiben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/43918-egy-csapasra-lecsokkenhet-a-nagyvaradi-magyarok-aranya
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Új talapzatra kerül Kézdivásárhelyen Gábor Áron ágyúja 
2015. március 5. – maszol.ro 

Új talapzatra kerül a székelyek szimbolikus műkincse, Gábor Áron ágyúja. A történelmi 

ereklyét március 15-én a kézdivásárhelyi Vigadóban állítják ki, immár az új ágyútalpon, 

jelentette be csütörtöki tanácsülésen Tamás Sándor. A háromszéki tanácselnök szerint a 

jelenlegi ágyútalp nem felel meg az 1848-as szabadságharc során használt modelleknek, 

ráadásul 50 évvel ezelőtt készítették. Háromszék testvérmegyéje, Heves megye 200 000 

forintot adományozott a Székely Nemzeti Múzeumnak, hogy Gábor Áron egyetlen 

fennmaradt ágyújának új talpat készítsenek, számolt be a közgyűlés elnöke. 

 

Az Új Jobboldal is „emlékezne” a magyarok nemzeti ünnepén 
2015. március 5. – Nyugati Jelen 

Az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) szélsőséges román szervezet aradi képviselői is 

kivonulnának a Megbékélési parkba, a március 15-i megemlékezésre. Az aradi alakulat 

beadványában azt kéri a polgármesteri hivataltól: engedélyezzék „az 1848-ban elesett 40 

000 román emlékére” szervezett megemlékezést számukra. Bognár Levente aradi 

alpolgármester a Nyugati Jelennek ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, kérni fogja a 

szakbizottságtól, hogy ne adjanak helyt a magyar nemzeti érdekeket sértő kérelemnek. 

 

Kolozsvár: román és magyar nemzeti színű lufikat eregettek a többnyelvű 
várostáblákért 
2015. március 5. – transindex.ro, maszol.ro 

Legalább ötven személy vett részt Kolozsváron a Bocskai téren a Musai-Muszáj 

kezdeményezőcsoport által szervezett flashmobon, amellyel ismét a valós 

multikulturalizmusra és a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezésére akarták felhívni a 

figyelmet. Délután 5 óra előtt néhány perccel megérkeztek a térre a piros-sárga-kék és 

piros-fehér-zöld lufikat tartó gyerekek. A lufikat összekötötték és szélnek eresztették. A 

kezdeményezőcsoport önkéntesei a polgármesteri hivatalnak címzett beadványok űrlapjait 

nyújtották át a résztvevőknek, akik saját nevükben kérték a várostáblák kihelyezését 

 

Egy emberként kiállnak a székelyek az Igazi Csíki Sör mellett 
2015. március 5. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Azzal a kéréssel fordult csütörtökön több tucat Hargita megyei polgármester, 

közbirtokossági elnök, közéleti személyiség, közösségi vezető a Heineken Romániához, 

hogy hagyjon fel az Igazi Csíki Sör gyártója elleni perekkel. A három nyelvű (magyar, 

román és angol) állásfoglalás aláírói „a romániai székely-magyar közösség képviselőiként 

és a közösség nevében” fogalmazták meg kérésüket. „Véleményünk szerint nincs reális 

alapja az önök által forgalmazott Ciuc Premium márka és az Igazi Csíki Sör márka közötti 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/43924-uj-talapzatra-kerul-kezdivasarhelyen-gabor-aron-agyuja
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_uj_jobboldal_is_emlekezne_a_magyarok_nemzeti_unnepen.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=39029
http://itthon.transindex.ro/?hir=39029
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/43929-egy-emberkent-kiallnak-a-szekelyek-az-igazi-csiki-sor-mellett
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konfliktusnak” – írják. Az állásfoglalást még Tamás József katolikus segédpüspök is 

aláírta. 

 

Félrefordítás és ferdítés a kémia tantárgyversenyen 
2015. március 5. – Krónika 

A román nyelvű tételek hibás, pontatlan fordításaként a megértést és feladatmegoldást 

megnehezítő vagy egyenesen ellehetetlenítő magyar szöveg jutott el a diákokhoz egyes 

helyeken a kémia tantárgyverseny megyei szakaszán. A tételeket ily módon csak hiányosan 

vagy alig tudták kidolgozni a magyar diákok azokban a megyékben, ahol a tanárok nem 

fordították le újra az országban egységesen mindenhova elküldött minisztériumi verziót. 

 

Közös ünneplés előtt tárgyalnának Váradon 
2015. március 5. – Krónika 

Nem zárkózik el az RMDSZ-szel való közös ünnepléstől az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) Nagyváradon, de a politikai alakulat vezetői szerint a március 15-ei 

megemlékezések közös rendezéséhez nem elég a sajtón keresztül feléjük intézett felhívás, a 

megvalósítás személyes tárgyalást igényel. Csomortányi István, a párt Bihar megyei 

szervezetének elnöke csütörtökön közölte, amikor Huszár István alpolgármesteri 

kinevezését megszavazta a városi tanács, levélben kértek tőle találkozót, hogy a helyi 

magyarság ügyeit megvitassák. 

 

Visszakérik az Olaszi temető eredeti nevét 
2015. március 5. – Krónika 

Három pontból álló beadvánnyal fordult a nagyváradi önkormányzathoz csütörtökön az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete. Ebben két, korábban tanácsi 

határozattal hatályba lépett döntés megmásítását kérik. Azt szeretnék ugyanis, ha a 

városvezetés letenne azon szándékáról, hogy Mihály havasalföldi vajda lovasszobrát a róla 

elnevezett, egykori Olaszi temetőből lett parkba költöztesse, továbbá ismételten 

felszólították az önkormányzatot arra, hogy a zöldövezet kapja vissza eredeti nevét, hívják 

Olaszi kertnek. 

 

Együtt ünnepelnek a magyar szervezetek március 10-én 
2015. március 6. – Krónika, szekelyhon.ro 

Közösen vonulnak utcára március 10-én Csíkszeredában, a székely szabadság napján a 

magyar politikai alakulatok képviselői. A helyi szervezetek vezetői közös 

sajtótájékoztatójukon arra kérték a székelyföldi települések önkormányzatait, ha még nem 

tették meg, jövő kedden fogadják el a Székelyföld jogállására vonatkozó 

határozattervezetet. „Aggodalommal tapasztalom, hogy Marosvásárhelyen külön bejáratú 

törvények vannak, amelyek ellehetetlenítik a székely szabadság napját” – adott hangot 

véleményének Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, aki örült annak, hogy a 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/felreforditas-es-ferdites-a-kemia-tantargyversenyen
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kozos-unneples-elott-targyalnanak-varadon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kozos-unneples-elott-targyalnanak-varadon
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tiltakozás mégsem marad el: Gyergyószentmikós és Sepsiszentgyörgy mellett 

Csíkszeredában is tartanak megmozdulást kedden. 

 

Jogok és szélsőségek 
2015. március 6. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „joggal háborodott fel minden jóérzésű ember azon, hogy a 

marosvásárhelyi önkormányzat betiltotta a székely szabadság napi felvonulást, amelyen az 

erdélyi magyar közösség önrendelkezési joga mellett álltak volna ki”. Balogh Levente 

hozzátette: „a méltó válasz az lenne, ha Nagyváradtól Kézdivásárhelyig minél többen 

mutatnák ki tizedikén a szolidaritásukat, ahol lehet, utcára vonulva. Immár nemcsak a 

magyar közösséget megillető, tagjait a románokkal egyenrangú polgárokká tevő kisebbségi 

jogok, de a gyülekezési jog és a szólásszabadság mellett is kiállva. De csak akkor, ha ki 

tudjuk szorítani a saját szélsőségeseinket”. 

 

Berényi: európai jogi normával kell védeni az őshonos kisebbségeket 
2015. március 5. – hirek.sk, Magyar Hírlap 

Háromnapos brüsszeli tanácskozáson vett részt Berényi József, a Magyar Közösség Pártja 

elnöke. A pártelnök Csáky Pállal, az MKP európai parlamenti képviselőjével együtt előbb 

az Európai Néppárt kibővített elnökségi ülésén, majd a külhoni magyar közösségek 

képviselőinek első alkalommal megrendezett egyeztetésén vett részt, közben pedig tárgyalt 

Joseph Daullal, az Európai Néppárt elnökével és Manfred Weberrel, a párt európai 

parlamenti frakciójának a vezetőjével is. A tárgyalásokon szóba került az MKP és a Most-

Híd közti viszony is. Berényi ennek kapcsán Dault tájékoztatta, hogy a vegyespárt már 

tavaly decemberben kijelentette: nem kíván az MKP-val együttműködni a jövő évi 

parlamenti választásokon. „A magyar pártnak tehát önállóan kell majd megküzdenie a 

parlamentbe való bejutást szavatoló legalább 5 százaléknyi voksért, ami nem lesz egyszerű 

feladat. Az előző választási eredmények miatt azonban bizakodva tekintünk a 2016-os 

parlamenti választásokra“ – szögezte le a pártelnök.  

 

A kormány nem érti az IT-ipart 
2015. március 5. – Vajdaság.MA 

A szerbiai kormány nem érti az IT-ipar működését, problémáit és a benne rejlő potenciált 

sem – értékelt ma Milan Šolaja, a Vajdasági Infokommunikációs Technológiai Klaszter 

elnöke. „A rossz nyelvek azt mondhatnák, hogy a szerbiai kormány a többi tűz oltásának 

szünetében foglalkozott az IT-iparral” – fejti ki Šolaja a klaszter honlapján ma közzétett 

szerzői írásában. Šolaja így reagált arra, hogy Željko Sertić, Aleksandar Vulin és Vanja 

Udovičić szerbiai miniszterek látogatást tettek a Microsoft vállalatnál, és megállapodtak 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150305172925/Berenyi-europai-jogi-normaval-kell-vedeni-az-oshonos-kisebbsegeket.html
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abban, hogy az elkövetkező két hétben elkészítik az IT-szektor fejlesztési stratégiájának 

világos tervét. 

 

Ada: Elismerés a fenntartható fejlődés víziójáért 
2015. március 5. – Vajdaság.Ma 

Ma adták át Nagykikindán, a helyi városháza dísztermében a Kapetan Miša Anastasijević 

díjakat az észak-bánáti körzet legeredményesebb gazdasági és társadalmi szereplőinek. A 

fenntartható fejlődés víziójáért járó elismerést Ada község önkormányzatának, illetve a 

község polgármesterének, Bilicki Zoltánnak ítélték oda, aki a díj kapcsán kifejtette, nagy 

megtiszteltetés számára és munkatársai számára, hogy ilyen rangos elismeréssel 

jutalmazták a munkájukat. 

 

Nyílt nap szombaton az MTTK-n 
2015. március 6. - MagyarSzó 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar nyílt napján az érdeklődő diákok a 

felvételizésről is informálódhatnak. Szombaton 10 órától a középiskolások 

megismerkedhetnek a szabadkai MTTK tevékenységével, egyúttal pedig a felvételizési 

feltételekről is információkat kaphatnak. 

 

Kárpátalja: így lehet segíteni – számla- és telefonszám 
2015. március 5. – MTI, mno.hu 

Többek között a Kárpátalján kialakult helyzetről is tárgyalt kétnapos tavaszi ülésén a 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Budapesten. Mohos Gábor, az MKPK 

titkára a szerdán véget ért ülésről csütörtökön sajtótájékoztatón elmondta: a testület 

korábban arról döntött, hogy a katasztrófaalapból tízmillió forint értékben gyorssegélyt 

juttat el Kárpátaljára a nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős emberek 

megsegítésére. Ezzel egyidejűleg a püspökök gyűjtést is hirdettek: március 15-én minden 

katolikus templomban a kárpátaljai magyarok javára gyűjtenek. 

 

Renzi: Ukrajnának valamennyi területe számára autonómiát kell biztosítania 
2015. március 5. – Kárpátalja Ma 

Tisztelni kell Ukrajna szuverenitását, egyszersmind Kijevnek reformokat kell 

végrehajtania annak érdekében, hogy biztosítsa minden területének az autonómiát – 

jelentette ki Matteo Renzi olasz kormányfő az orosz állami sajtónak adott interjúban. A 

politikus csütörtöki moszkvai hivatalos látogatása alkalmából készített és a Rosszija 24 

állami hírtelevízióban sugárzott beszélgetés során Renzi az autonómiára példának az 

észak-olaszországi Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol) régiót említette, ahol jelentős számban 

élnek német ajkúak. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18320/Ada-Elismeres-a-fenntarthato-fejlodes-viziojaert-.html
http://www.magyarszo.com/hu/2635/kozelet_oktatas/123366/Ny%C3%ADlt-nap-szombaton-az-MTTK-n.htm
http://mno.hu/hatarontul/karpatalja-igy-lehet-segiteni-szamlaszam-adomanyvonal-1275809
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/renzi-ukrajnanak-valamennyi-terulete-szamara-autonomiat-kell-biztositania/
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Tavaszköszöntő magyar délután Felsőpulyán 
2015. március 5. - Volksgruppen 

Tavaszköszöntő magyar délutánt rendez Felsőpulyán a Középburgenlandi Magyar 

Kultúregyesület. A szervezet székházában március 21.-én 15:00 órától örökzöld dallamok, 

finom falatok, italok és persze nem mellékesen magyarnyelvű társaság várják az 

érdeklődőket. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2698007/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

