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Szilágyi Zsolt: megerősítettük a stratégiai partnerséget a magyar kormánnyal 
2015. március 6. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Szilágyi Zsolt szerint az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetőinek Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettesnél tett csütörtöki budapesti látogatása megerősítette azt a 

stratégiai partnerséget, amely évek óta összeköti a pártot a magyar kormánnyal. Szilágyi 

Zsolt a látogatás kapcsán elmondta, nem kívánnak versenyezni a többi erdélyi magyar 

párttal abban, hogy melyikük jobb barátja a Fidesznek és a magyar kormánynak. 

„Számunkra elég az a barátság, partnerség, értékközösség és együttdolgozás, amely 25 éve 

összeköt bennünket, függetlenül attól, hogy a Fidesz vagy a KDNP kormányon van-e vagy 

sem” – jelentette ki Szilágyi Zsolt. Hozzátette, számukra az a kérdés, hogy miként tudják 

úgy összekötni a politikájukat a magyarországi partnereikével, hogy az minél 

eredményesebb legyen. 

 

Súlyos vádak Kijevből hazánk ellen 
2015. március 7. – Magyar Hírlap 

„Budapest bejelentette, hogy kilencvennégyezer embernek adott állampolgárságot 

Kárpátalján gyorsított eljárásban – ez újabb kihívást jelent Kijev számára, és nagyon 

valószínű, hogy egyeztették Moszkvával” – ezzel a felütéssel kezdi a kettős 

állampolgárságról szóló cikkét az Ukrainian Policy portálon Paul A. Goble. A szerző szerint 

vannak arra vonatkozó moszkvai tervek, hogy hazánk ismerjen el egy, a donyeckihez és 

luhanszkihoz hasonló „köztársaságot” Kárpátalján. Goble cikkében tévesen azt állította, 

hogy hazánk elismerte a Krím Oroszországhoz csatolását, és a már említett ukrán 

kommentárra hivatkozva azt írta: az a legveszélyesebb, hogy Budapest fellázítja a magyar 

kisebbséget Nyugat-Ukrajnában, ami arra kényszeríti Kijevet, hogy megossza a figyelmét. 

 

Esterházy János élete vértanúság 
2015. március 8. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős 

államtitkára szerint Esterházy János élete vértanúság. Erről Soltész Miklós beszélt 

vasárnap Budapesten az Esterházy János felvidéki mártír politikus emlékére rendezett 

ünnepségen. Az ünnepség alkalmából Esterházy Emlékérmet kapott a lévai Reviczky 

Társulás. Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja EP-képviselője a felvidéki mártír politikus 

emléktáblája előtt arról beszélt, hogy egyetlen nemzet sem állhat meg a világon a 

történelem előtt, amelyik nem becsüli önmagát. Rámutatott: olyan még nem volt, hogy a 

történelmet olyan nemzet élte volna túl, amelyiknek az önbecsülése megremegett, vagy 

eltűnt.  
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szilagyi-zsolt-megerositettuk-a-strategiai-partnerseget-a-magyar-kormannyal
http://magyarhirlap.hu/cikk/19197/Sulyos_vadak_Kijevbol_hazank_ellen
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20150308124359/Esterhazy-Janos-elete-vertanusag.html
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Tóásó Előd egyelőre nem tud hazajönni 
2015. március 8. – kormany.hu, mno, vg.hu, hvg.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Tóásó Előd egyelőre több ok miatt sem tud hazautazni Magyarországra, vissza szeretné 

szerezni elkobzott útlevelét, adminisztrációs teendői is vannak, és a vádalkuja egy pontja is 

hátráltatja hazaérkezését. A Bolíviában folyó, úgynevezett terroristaper magyar 

állampolgársággal is rendelkező és a közelmúltban elítélt, majd a napokban szabadult 

vádlottja elmondta, hogy nem adták vissza az útlevelét, adminisztrációs ügyeket kell 

intéznie, és a vádalkunak van egy olyan pontja, amelyről nem beszélhet, de ez is hátráltatja 

a hazaérkezését. Megjegyezte, hogy akár egy hónapot is igénybe vehet ezeknek az 

ügyeknek az elintézése. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) vasárnap 

közleményben tudatta, hogy megelégedéssel értesültek Tóásó Előd szabadlábra 

helyezéséről, és a Baptista Szeretetszolgálattal dolgoznak azon, hogy Tóásó Előd és 

családtagjai a lehető legrövidebb időn belül Magyarországra utazhassanak. 

 

Kiegyezés, „mindent vissza” hangulat Vásárhelyen 
2015. március 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Területi Képviselők Tanácsának csütörtök esti döntése értelmében a Vass 

Levente vezette belső ellenzék a várakozásoknak megfelelően három alelnöki tisztséghez 

jut a marosvásárhelyi szervezetben és négy kongresszusi mandátumot is kap. A bizalom 

visszaszerzésének jelentőségét hangsúlyozta Kelemen Hunor. A szövetségi elnök nem 

győzte hangsúlyozni, hogy vissza kell szerezni az emberek bizalmát, azokét, akik csalódtak 

a politikában és a politikusokban, akik elfordultak és azokét, akik úgy érzik, hogy a 

politikusok fordultak el tőlük. Kelemen szerint a városokban, például Marosvásárhelyen, 

Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön és másutt „nagy tartalékai vannak” az RMDSZ-nek, őket 

kell mozgósítani, bizalmat gerjeszteni bennük a 2016-os helyhatósági és parlamenti 

választások sikereinek érdekében. 

 

Johannis: van jövője a német kisebbségnek Romániában 
2015. március 6. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Van jövője a német kisebbségnek Romániában, amely a közösség Németországba emigrált 

részével együtt hídszerepet tölt be a német-román kapcsolatokban – jelentette ki Klaus 

Johannis román államfő abban a interjúban, amelyet a fennállásának 25. évfordulóját 

ünneplő Romániai Németek Demokrata Fóruma (DFDR) volt elnökeként adott a román 

közszolgálati televízió (TVR) Akzente című, német kisebbségi műsorának.  
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http://mno.hu/hirtvkulfold/toaso-egyelore-meg-nem-johet-haza-1276184
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/visszaszerezne-az-rmdsz-a-vasarhelyi-polgarmesteri-szeket
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/johannis-van-jovoje-a-nemet-kisebbsegnek-romaniaban
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Florea: a szélsőségesek maradjanak otthon, és ott szervezkedjenek 
2015. március 6. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere szerint bárki méltósággal leróhatja kegyeletét 

március 10-én Marosvásárhelyen a székely vértanúk emlékművénél. A polgármester 

ugyanakkor azt üzente a szélsőségeseknek, hogy maradjanak otthon. "Nem engedélyezek 

semmiféle felvonulást szélsőségeseknek és exhibicionistáknak, hogy azt higgyék, 

Marosvásárhelyen elérkezett a mennyország a szélsőségesek és a semmirekellők számára. 

Maradjanak csak otthon, és ott szervezkedjenek” - idézte az Agerpres hírügynökség a 

polgármestert. 

 

Ketten méretkeznek meg a MIÉRT elnöki tisztségéért 
2015. március 7. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Antal Lóránt és Jakab Adorján száll versenybe a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) 

elnöki tisztségért, a március 20-22. között tartandó Küldöttgyűlésén. A szervezet által 

meghatározott jelentkezési határidő március 6-án lejárt, Szabó József, a MIÉRT leköszönő 

elnöke közleményben jelezte, hogy két személytől érkezett hivatalos jelentkezés az elnöki 

tisztségre. 

 

Elemző: csapdahelyzetben van az erdélyi magyarság 
2015. március 7. – Erdély Ma, Duna Tv 

Újabb tiltás: jövője sincs a Székely Szabadság Napjának? A Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) nem szervezhet tiltakozó felvonulást 2016-ban és 2017-ben sem március 10-én 

Marosvásárhelyen. Demeter Szilárd elemző arról is beszélt a Duna Tv Közbeszéd című 

műsorában, hogy mi az oka az utóbbi időben felerősödő magyarellenességnek. 

 

Tamás Sándor: hibának tartom, hogy az SZNT visszavonulót fújt 
2015. március 7. – maszol.ro 

„Elfogadhatatlan, hogy 25 évvel a rendszerváltás után semmibe vegyék a gyülekezési és 

véleménynyilvánítási jogunkat. Ezt a jogsértő intézkedést minden lehetséges fórumon 

szóvá fogjuk tenni, mert össznemzeti ügyről van szó" – írja Facebook-oldalán Tamás 

Sándor, a Kovászna megye tanács elnöke a Székely Szabadság Napján tartandó felvonulás 

marosvásárhelyi betiltásáról. "Hibának tartom, hogy az SZNT visszavonulót fújt, mert azt 

gondolom, hogy nem szabad meghátrálnunk. A tavaly sem engedélyezték a felvonulást, 

mégis ott voltunk. Én bevonulás párti vagyok, nem kivonulás párti!" – folytatja a 

bejegyzést. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=39040
http://itthon.transindex.ro/?hir=39049
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=182726&cim=elemzo_csapdahelyzetben_van_az_erdelyi_magyarsag_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/44041-tamas-sandor-hibanak-tartom-hogy-az-sznt-visszavonulot-fujt
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Lesz főhajtás a Székely vértanúk emlékművénél is 
2015. március 8. – Krónika 

Március 10-én 17 órakor megemlékezést tartanak a történelmi magyar egyházak 

képviselőinek jelenlétében a marosvásárhelyi Székely vértanúk emlékművénél, Kincses 

Előd ügyvéd felhívására.  

 

Ismét megrongálták a SIC-pannót 
2015. március 8. – szekelyhon.ro 

Ismeretlen elkövetők kék festékkel öntötték le a Kovászna megyei kormányhivatal épülete 

előtt található SIC – Terra Siculorum feliratú pannót. Nem ez az első eset, hogy 

meggyalázzák a táblát, az ügyben ezúttal feljelentést tesznek. Tamás Sándor, Kovászna 

Megyei Tanácsának elnöke úgy fogalmazott: „mélyen megdöbbentette a helyi magyar 

közösséget az etnikai indíttatásból elkövetett vandalizmus, a székely szimbólum 

meggyalázása”. Hozzáfűzte: feljelentést tesznek az elkövetők ellen, hogy felelhessenek 

minősíthetetlen tettükért. 

 

Tervezik a SIC Telekom nevű székelyföldi mobilszolgáltatót 
2015. március 8. – Krónika 

SIC Telekom néven tervez székelyföldi mobilszolgáltatót egy kezdeményező csoport. Az 

ötletgazdák célja a Székelyföld saját virtuális mobilszolgáltatójának (Mobile Virtual 

Network Operator) létrehozása, amellyel elképzelésük szerint kétnyelvű, fogyasztóbarát, a 

régió lakosainak igényeire szabott csomagokkal tudnának betörni a piacra. 

 

UFÓ-val hadakozik Borboly Csaba tanácselnök 
2015. március 8. – maszol.ro 

Rágalmazással vádolja Hargita Megye Tanácsának elnöke Egyed Ufó Zoltánt az uh.ro 

portálon közölt cikke miatt. Borboly Csaba már jó ideje hadban áll a szakmai körökben 

UFÓ néven ismert újságíró-fotóriporterrel, akit korábban fel is jelentett a rendőrségen. 

 

Johannis ügyei 
2015. március 9. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „A romániai magyar politikum és a sajtó több mint egy hete 

próbálja megemészteni berlini kijelentését, miszerint Romániában nem létezik magyar 

kérdés, de igazából nem sikerült megfejteni az e mögött rejlő jelentést. Attól tartunk, hogy 

azért, mert ő sem tudja, mit akart mondani”. Rostás Szabolcs hozzátette: „Úgy tűnik 

azonban, hogy Johannis számára általában a kisebbségi problematikához hasonlóan sem a 

magyar-, sem a németkérdés nem ügy”. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/lesz-fohajtas-a-szekely-vertanuk-emlekmuvenel-is
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ismet-megrongaltak-a-sic-pannot
http://www.kronika.ro/gazdasag/tervezik-a-sic-telekom-nevu-szekelyfoldi-mobilszolgaltatot
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/44058-ufo-val-hadakozik-borboly-csaba-tanacselnok
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Czimbalmosné Molnár Éva Magyarország szlovákiai nagykövete 
2015. március 6. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Miroslav Lajčák külügyminiszter csütörtökön fogadta Pozsonyban Czimbalmosné Molnár 

Évát, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott szlovákiai nagykövetét, aki átnyújtotta a 

külügyminiszternek a tisztségbe való kinevezésével kapcsolatos okiratok másolatát. A 

találkozón mindketten egyetértettek abban, hogy az elmúlt időszakban javult a két ország 

közötti párbeszéd színvonala. 

 

Bízik a teljes körű akkreditáció sikerében a Selye János Egyetem 
2015. március 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Selye János Egyetem a kormány tanácsadó szerveként működő Akkreditációs Bizottság 

által megszabott, március elsejéig szóló határidőn belül elkészítette és leadta az 

akkreditációs anyagait. Tóth János rektor elmondta: bízik abban, hogy az egyetlen 

szlovákiai magyar egyetem sikeresen szerepel a teljes körű értékelésen, s a rendelkezésére 

álló egy éven belül sikerül teljesítenie a harmadik besorolási kritériumot is. 

 

A komáromi szervezet újjáépítése volt a téma az MKP járási elnökségének 
ülésén 
2015. március 7. – Felvidék Ma 

A február elején megtartott tisztújító konferencia után először ült össze az MKP komáromi 

járási szervezetének elnöksége. Az ülés központi témáját a párt komáromi szervezetének 

újjáépítése adta. 

 

Felhívás: Gyűjtsük össze múltunk dokumentumait! 
2015. március 7. – bumm.sk 

A történelmi tapasztalatokból kiindulva és napjaink kétnyelvűségi gyakorlatának 

erősítésére, a Szlovákiában élő magyar közösség nyelvi jogainak védelmében a Pro Civis 

polgári társulás dokumentálni kívánja a Csehszlovákiában/ Szlovákiában/ Osztrák-Magyar 

Monarchiában élő kisebbségek egykori nyelvhasználati lehetőségeit bizonyító, két- vagy 

többnyelvű dokumentumokat. A polgári társulás ezért felhívással fordul a szlovákiai 

magyar önkormányzatokhoz és civil személyekhez: Gyűjtsük össze a múltunk 

dokumentumait! 

 

Gyűlnek az adományok Kárpátaljának 
2015. március 8. – hirek.sk 

Adománygyűjtést kezdődött Kárpátalja számára. A jótékonysági akciót a református 

egyház szervezi. A cél, hogy segítsék az ukrajnai polgárháborús helyzet miatt nehéz 

helyzetbe került magyarokat. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150306085108/Czimbalmosne-Molnar-Eva-Magyarorszag-szlovakiai-nagykovete.html
http://www.hirek.sk/itthon/20150307124526/Bizik-a-teljes-koru-akkreditacio-sikereben-a-Selye-Janos-Egyetem.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/52255-a-komaromi-szervezet-ujjaepitese-volt-a-temaja-az-mkp-jarasi-elnoksegenek-ulesen
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/52255-a-komaromi-szervezet-ujjaepitese-volt-a-temaja-az-mkp-jarasi-elnoksegenek-ulesen
http://www.bumm.sk/regio/2015/03/06/felhivas-gyujtsuk-ossze-multunk-dokumentumait
http://www.hirek.sk/itthon/20150307231140/Gyulnek-az-adomanyok-Karpataljanak.html
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Még egy hétig tart az óvodai beiratkozás 
2015. március 8. – Felvidék Ma 

Hajnovics Gabriella, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Országos Választmány 

tagja a március közepén záródó óvodai beiratkozások kapcsán elmondta, vannak olyan 

intézmények, amelyek nem tudják befogadni az összes hozzájuk jelentkező gyermeket. 

„Tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb gondot okoz a magyar tanintézmények nem kielégítő 

kapacitása. A nagyobb városok tanintézményei telítve vannak. Sajnos több kérelmet is el 

kell utasítaniuk a kollégáknak. Ezen segíthet a szaktárca azon kezdeményezése, miszerint 

támogatja az óvodai férőhelyek bővítését” – mondta Hajnovics Gabriella. 

 

Pásztor István: Szégyenletes vádak 
2015. március 6. – Vajdaság Ma 

Pásztor István tartományi házelnök február 13-án továbbította vajdasági parlament 

kollégiumának a Vajdaság Autonóm Tartomány jelképeinek és hagyományos 

szimbólumainak kinézetéről és használatáról szóló döntés javaslatát, amelyet dr. Slobodan 

Orlović és dr. Branislav Ristivojević, a tartomány alkotmányos-jogi helyzetének 

kérdéseivel foglalkozó parlamenti bizottság tagjai javasoltak – olvasható a tartományi 

házelnök hivatala által szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében. A kollégium 

tagjai a házelnök mellett a tartományi képviselőház alelnökei és frakcióvezetői. 

 

Budapest támogatásával újítják fel a katedrálist 
2015. március 6. – Vajdasági RTV 
Hatvanötmillió dinárral támogatja a szabadkai Szent Teréz székesegyház rekonstrukcióját 

a Magyar Nemzeti Tanács. A pénzt a magyar kormány biztosítja a munkálatokhoz. Az 

önkormányzat már megkezdte az épület állapotfelmérését tavaly. Szabadka polgármestere 

és az MNT elnöke arról írt alá megállapodást, hogy az önkormányzat átruházza a feladatok 

elvégzését a Magyar Nemzeti Tanácsra. 

 

A koalíciós bizalom helyreállításáért 
2015. március 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége március 5-i ülésén foglalkozott a vajdasági 

hatalmi koalícióban bekövetkezett válsággal, valamint a kialakult helyzet rendezését célzó, 

eddig kétfordulós hárompárti egyeztetéssel. Az Elnökség elfogadta és egyhangúlag 

támogatta az elhangzott beszámolót, értékelve a VMSZ tárgyalódelegációjának törekvését, 

hogy a válsághoz vezető okok feltárása, ugyanolyan fontos legyen, mint a következmények 

kezelése, hiszen a bizalmi deficitet csakis úgy lehet megszüntetni, ha a tartományi hatalmi 

többséget képező pártok a kényszerből megkezdett párbeszédet arra használják, hogy 

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/52264-meg-egy-hetig-tart-az-ovodai-beiratkozas
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18322/Pasztor-Istvan-Szegyenletes-vadak.html
http://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/budapest-t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1val-%C3%BAj%C3%ADtj%C3%A1k-fel-a-katedr%C3%A1list_575424.html
http://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/budapest-t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1val-%C3%BAj%C3%ADtj%C3%A1k-fel-a-katedr%C3%A1list_575424.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18321/A-koalicios-bizalom-helyreallitasaert.html
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tiszta vizet öntsenek a pohárba és a politikai partnerségnek visszaadják azt a rangot, ami 

az elmúlt időszakban szemmel láthatólag elveszett. 

 

Magyarellenes falfirka és randalírozás Zomborban 
2015. március 6. – Pannon RTV 

Magyarellenes falfirkák jelentek meg Zomborban. Egy magyar tulajdonban lévő 

vendéglátó-ipari egység külső falára festékszóróval írtak fel erre utaló szöveget. A 

tulajdonost egy ismeretlen elkövető meg is ütötte.  A Zombori Rózsák tulajdonosa nem 

vállalta a nyilvánosságot, kamerán kívül viszont elmesélte, mi történt. Elmondása szerint 

vasárnap, március 1-jén hajnalban a fia és annak baráti társasága tartott zenekari próbát a 

Zombori Rózsák nevű létesítményben. Ismeretlenek betörték a bejárati ajtón lévő üveget. 

Amikor a tulajdonos kérdőre vonta a randalírozó fiatalokat, akkor az egyikük ököllel 

megütötte Csizmár Csabát, ezután elfutottak. Másnap, azaz hétfőn reggel fedezték fel a 

falfirkákat. A történtekről a helyszínen tájékozódott Pribilla Attila VMSZ-es 

segédpolgármester. 

 

MIK: A nagykorúság küszöbén 
2015. március 8. – Vajdaság Ma 

A tavaly decemberben 15 éves Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) tíz regionális fóruma 

közül a délvidéki az egyik legaktívabb. Félévente tartja üléseit és számol be hat hónap 

tevékenységéről illetve szervezi az elkövetkező fél év tennivalóit. Szórád Gábor, a Magyar 

Ifjúsági Konferencia elnöke elmondta, hogy tizenöt év után vízválasztóhoz érkeztünk, jogi 

személlyé válunk, ami komoly előnyökkel, de felelősséggel is jár. Mondhatnánk úgy is, 

hogy ebben a tekintetben az idén nagykorúak leszünk, fel kell hát térképeznünk azokat az 

érintkezési pontokat, azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyeket a MIK a 

régiókkal, esetünkben a vajdasági régióval közösen tudna megvalósítani. 

 

Lesz, ki nevelje gyermekeinket 
2015. március 9. – Magyar Szó 

Több mint hatvan középiskolás látogatott el szombaton a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar épületébe és ismerkedett meg az egyetem tevékenységével, tanáraival és 

idősebb diákjaival. Dr. Lepeš Josip, a szabadkai MTTK megbízott dékánja elmondta, 

örömére szolgál, hogy ennyi diák jött el az iskola nyílt napjára, hisz ez is bizonyítja, van 

értelme az MTTK tevékenységének. A leendőbeli tanárokat és óvodapedagógusokat egy 

második osztályos kisdiák köszöntötte, aki elmesélte, milyen érdekesek azok az órák, 

amelyeket a kis tanárok tartanak a Széchenyi István Általános Iskolában, és hozzátette, 

szeretné, ha ő és osztálytársai is segíthetnének abban, hogy a nyílt napon összegyűlt 

leendőbeli tanárok egyszer majd jó tanárokká váljanak. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=190682
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18324/MIK-A-nagykorusag-kuszoben-.html
http://www.magyarszo.com/hu/2638/kozelet_oktatas/123521/Lesz-ki-nevelje-gyermekeinket.htm
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Beindult a magyar választott idegen nyelvként való oktatása 
2015. március 7. – Kárpátaja, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Magyar Hírlap, MTI 

Választott, második idegen nyelvként kezdik el tanítani a magyart egy ungvári ukrán 

tannyelvű középiskolában, de már több kárpátaljai ukrán tanintézet is jelezte, hogy 

magyar nyelvoktatást szeretne indítani. Kárpátalján az ungvárin kívül eddig nyolc iskola 

szülői munkaközössége jelentette be, hogy választott, második idegen nyelvként szeretné 

rendszeresíteni a magyar nyelv oktatását. Ezt az tette lehetővé, hogy az ukrán oktatási 

minisztérium tavaly jóváhagyta a magyar második idegen nyelvként való iskolai 

oktatásának tantervét az 5-9. osztályok számára – adta hírül pénteken a karpatnews.in.ua 

kárpátaljai hírportál. 

 

Kővé vált mosoly 
2015. március 7. – Farkas Adrienne – Magyar Nemzet 

Napról napra romlik a helyzet Kárpátalján, bár harci cselekmények nem zajlanak itt, 

minden egyéb, ami a háborúval jár, sújtja az ott élőket. Sorozás, létbizonytalanság, 

infláció. A legszegényebbek napi egy eurót érő összegből kénytelenek megélni, és mint 

mindig, most is azok a legnagyobb vesztesei ennek az állapotnak, akik nem tudnak 

magukért tenni: a fogyatékosok és a betegek. A Magyar Református Szeretetszolgálattal 

(MRSZ) a tiszakeresztúri fogyatékos gyermekek bentlakásos iskolájába, a nagyszőlősi 

fogyatékosok otthonába és a Mezővári Rehabilitációs Központba szállított segélyt. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. március 7-i számában olvasható) 

 

KMDFKSZ – A tudomány nevében: maradj! 
2015. március 8. – Kárpátalja Ma 

A tudomány nevében indultunk körútra a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók 

Szövetségével (KMDFKSZ) február elején, mely során 15 kárpátaljai középiskola és 

gimnázium diákjait kerestük fel. 

A tudománynépszerűsítő körút célja elsősorban az volt, hogy a kárpátaljai magyar 

diákokat megpróbáljuk a szülőföldön való továbbtanulásra sarkallni. A körút első 

állomásai a munkácsi és beregszászi iskolák voltak: a Derceni Középiskola, a Beregszászi 4. 

Sz. Kossuth Lajos Középiskola, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, a 

Munkácsi Szent István Líceum és a Bátyúi Középiskola. 

 

Aktív tevékenység zajlott az alapszervezetekben 
2015. március 8. – Kárpátalja Ma 

Az elmúlt napokban is sok KMKSZ-alapszervezet tartotta meg éves közgyűlését, 

amelyeken a tagság megvitatta az eltelt esztendő eseményeit és megválasztotta a felsőbb 

szintű közgyűlések küldötteit. Alapszervezeti gyűlést tartottak többek közöttAsztélyban, 

Beregszászban, Beregújfaluban, Nagyberegen, Nagyborzsaván, Beregdédában, 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/beindul-a-magyar-valasztott-idegen-nyelvkent-valo-oktatasa/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/kmdfksz-a-tudomany-neveben-maradj/
http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/95-eves-karpati-igaz-szohttp:/www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/aktiv-tevekenyseg-zajlott-az-alapszervezetekben/
http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/95-eves-karpati-igaz-szohttp:/www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/aktiv-tevekenyseg-zajlott-az-alapszervezetekben/
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Tiszaújlakon, Verbőcön, Salánkon, Barkaszón, Nagydobronyban, Ungváron, és a megye 

számos más magyarlakta településén. 

 

95 éves a Kárpáti Igaz Szó 
2015. március 8. – Kárpátinfo 

Az elmúlt szombaton nagyszabású kulturális műsor keretében ünnepelte 95. 

születésnapját a Kárpáti Igaz Szó. Az eseményre Ungváron a megyei bábszínházban került 

sor. Köszöntő beszédében Kőszeghy Elemér felelevenítette a közel egy évszázados lap 

történetét, szólt a sikerekről, köszönetet mondott a támogatóknak, a munkatársaknak, s 

reményét fejezte ki, hogy az újság továbbra is élvezni fogja az olvasók szeretetét. Ameddig 

Kárpátalján van magyarság, ameddig van magyar szó, van igaz magyar szó, addig lesz 

magyar újságolvasó is – és lennie kell magyar nyelvű sajtónak is, hangsúlyozta 

köszöntőjében Vida László ungvári magyar konzul, majd felolvasta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárának üdvözlő levelét. 

 

Elvándorol a magyar oktatás? 
2015. március 8. - Kárpátinfo 

Kárpátalja 71 magyar tannyelvű iskolájában idén több mint 15,3 ezer magyar gyereket 

számoltak. Míg tavalyelőtt 1628, addig tavaly 1822 tanuló kezdte meg iskolai tanulmányait 

vidékünk magyarlakta járásaiban és a szórványvidéken. A Huszti, a Rahói és a Técsői 

járást magába foglaló körzetben 110, a Nagyszőlősiben 289, a Beregszásziban 612, a 

Munkácsiban (Szolyvát is beleértve) 382, az Ungváriban pedig 429 magyar elsőst 

számoltak. 

 

Magyarország kórházi ellátásban fogja részesíteni a kárpátaljai sérült 
katonákat 
2015. március 8. – Kárpátalja, mukachevo.net, Magyar Nemzet 

A magyarországi partnerek közölték, hogy készek több mint 100 kárpátaljai katonának 

kórházi kezelést biztosítani. Ezt Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke 

jelentette be. Elmondása szerint a katonákat, akik megsebesültek a terrorellenes 

műveletek helyszínén, három magyarországi egészségügyi központban fogják kezelni. 

 

Segélykoncert a kárpátaljai magyarokért 
2015. március 8. – Kárpátalja 

Budafok-Tétény önkormányzata felhívásban fordult a XXII. kerület lakosságához, 

valamint a Budafok-Tétényben működő civil szervezetekhez, egyházi közösségekhez, 

vállalkozásokhoz, hogy pénzfelajánlásaikkal segítsék a kárpátaljai magyar gyermekek 

iskolai étkeztetésének támogatását. A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar 

elsőként csatlakozott a kezdeményezéshez, száz darab támogatójegy felajánlásával. A 

rendezvény kapcsán Karsay Ferenc polgármester az mno.hunak elmondta: a XXII. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/elvandorol-magyar-oktatas-0
http://karpataljalap.net/?q=2015/03/08/magyarorszag-korhazi-ellatasban-fogja-reszesiteni-karpataljai-serult-katonakat
http://karpataljalap.net/?q=2015/03/08/magyarorszag-korhazi-ellatasban-fogja-reszesiteni-karpataljai-serult-katonakat
http://karpataljalap.net/?q=2015/03/08/segelykoncert-karpataljai-magyarokert
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kerületben hagyomány a katasztrófa sújtotta területek megsegítése és a határon túli 

magyarok támogatása.  

 

Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 
2015. március 7. – MTI, Magyar Hírlap 

Esterházy Jánosról, a szlovákiai magyarság egykori politikai vezetőjéről emlékeztek meg 

szombaton Prágában a csehországi magyarok. A magyar szervezetek, valamint a prágai 

magyar nagykövetség képviselői koszorúkat és virágcsokrokat helyeztek el a motoli 

köztemetőben, a csehországi kommunizmus áldozatainak központi kegyhelyén, ahol az 

emlékműre Esterházy János emléktáblája is felkerült. 

 

Megalakult az első burgenlandi magyar népzenei együttes, a Csörge 
2015. március 7. – MTI, hirado.hu 

Csörge néven megalakult az első burgenlandi magyar népzenei együttes, közölte a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Az együttes, amely az egyesület népzeneoktatásán 

részt vevő diákokból áll, a burgenlandi magyar népzenei hagyományok és dalkincs 

ápolását tűzte ki céljául. 

 

Áder: csak akkor győzhetnek a rossz erői, ha a jók tétlenek maradnak 
2015. március 7. – MTI, Magyar Hírlap 

A fátimai jelenések azt üzenik a világnak, hogy a rossz erői csak akkor 

győzedelmeskedhetnek, ha a jók tétlenek maradnak - mondta Áder János köztársasági 

elnök szombaton a portugáliai Fátimában, ahol a katolikus egyház által elfogadott 

álláspont szerint Szűz Mária 1917-ben többször is megjelent három pásztorgyermeknek. A 

magyar államfő Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek társaságában Kondor 

Lajos Fátimában élt magyar szerzetes szobrának felavatásán vett részt, és helyezett el 

koszorút. Áder János kiemelte, a portugáliai csoda, amelynek elismertetésért rendkívül 

sokat tett a magyar szerzetes, azt üzenik a világnak, hogy kitartó hittel és a béke iránti 

imádsággal véget lehet vetni a háborúnak, továbbá a Földet pedig éppúgy meg lehet 

menteni a pusztulástól, ahogy "lelkünket is megmenthetjük a pokol tüzétől és a 

kárhozattól". 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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