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Magyar nyelvű szakképzési megállapodás a Vajdaságban 
2015. március 18. – Vajdaság Ma, Magyar szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar 

Hírlap 

A vajdasági magyar szakképzés fejlesztéséről szóló elvi megállapodást kötött szerdán 

Magyarkanizsán a Miniszterelnökség, a Földművelésügyi Minisztérium, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT). Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy alapvető cél ráirányítani 

a figyelmet a szakképzés fontosságára. Mint fogalmazott, most a legégetőbb probléma az 

elvándorlás, és erre kell a hathatós válaszokat találni. "Ma a magyarság megerősítése az 

alapvető cél a magyarok lakta régiókban, ennek a gazdasági megerősítésnek az egyik alapja 

lehet a szakképzés átalakítása" - tette hozzá. Szerinte ahhoz, hogy a magyarok a 

szülőföldjükön tudjanak boldogulni, arra van szükség, hogy jól menő magyar gazdaságok 

jöjjenek létre, és ehhez a megfelelő szakképzést is biztosítani kell. 

 

Az oktatásügyi minisztérium elutasítja a SZMPSZ vádjait 
2015. március 18. – hirek.sk, Új Szó 

Az oktatásügyi tárca szerdán elutasította a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

(SZMPSZ) vádjait a magyar tanítási nyelvű iskolák történelemtanításával kapcsolatban. A 

minisztérium szerint az oktatás feltételeit törvények szabályozzák, ezek tartalmazzák a 

kerettantervet is. Ez kell hogy alapul szolgáljon minden individuális iskolaprogram 

alapjául, amely figyelembe veszi a helyi és regionális lehetőségeket és igényeket. A szóvivő 

szerint az SZMPSZ által kidolgozott kerettanterv nem követte a törvény által előírtakat.  

 

Vásárhely: minek a fővárosa? – Florea az együttélésről 
2015. március 18. – Szucher Ervin – Krónika 

Magyarbarát gesztusokra készen áll, de nem akar etnikai feszültséget Dorin Florea. 

Marosvásárhely polgármesterével a fekete márciusról, az orvosi egyetemről, autonómiáról, 

törvénytiszteletről és a székely menetelés betiltásáról beszélgetett a Krónika. Az elöljáró 

szerint a város és lakossága rengeteget veszített a 25 évvel ezelőtti fekete március miatt, a 

MOGYE diplomagyárrá silányult, a kétnyelvű utcanévtáblák „zavart keltenének” a 

megyeszékhelyen, a székely szabadság napi megemlékezést pedig „agyonpolitizálták”. 

 

Marosvásárhely fekete márciusára emlékeznek 
2015. március 18. – Szucher Ervin – Krónika 

Több helyszínen, különböző politikai alakulatok és civil szervezetek szervezésében 

emlékeznek Marosvásárhelyen a következő napokban a fekete márciusra a pogrom 25. 

évfordulóján.  
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Stoppolós flashmobot szervez a Musai-Muszáj 
2015. március 18. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Musai-Muszáj civil kezdeményező csoport csütörtök délután újabb flashmobra hívja a 

kolozsváriakat. A rendezvény ismételten a multikulturalitás és a többnyelvűség 

fontosságára szeretné felhívni a figyelmet, azáltal, hogy olyan példákat mutat fel, ahol a 

többnyelvű helységnévtáblák kihelyezése nem jelent problémát. 

 

Egyelőre nem lesz hivatalosan nemzeti hős Avram Iancu 
2015. március 18. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Klaus Iohannis államfő visszaküldte a parlamentnek újbóli megvitatásra azt a törvényt, 

amely Avram Iancut nemzet hősévé nyilvánította – közölte szerdán a Mediafax 

hírügynökség. A törvénytervezetet Crin Antonescu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) korábbi 

elnöke és egy szenátortársa terjesztette be, és a képviselőház február végén mindössze 

négy ellenszavazattal és tíz tartózkodással fogadta el. Az RMDSZ jelenlévő 13 képviselője 

közül négyen a tervezet ellen szavaztak, nyolcan tartózkodtak és egy képviselő nem 

szavazott 

 

RMDSZ: továbbra is kétharmad döntsön a helyi és megyei tanácsok 
vagyongazdálkodásáról 
2015. március 18. – transindex.ro, maszol.ro 

Továbbra is kétharmados többséget szorgalmaz az RMDSZ a helyi és megyei tanácsok 

vagyongazdálkodását érintő tervezeteinek megszavazásához - írja közleményében a 

szövetség. „Az RMDSZ nem támogatja a kormányzópárt képviselői által beterjesztett, a 

215/ 2011-es számú helyi közigazgatási törvény módosítását célzó jogszabály-javaslatot, 

amely előírná, hogy helyi és megyei önkormányzatok döntéshozó testületeiben eltöröljék a 

kétharmados többséget az illető önkormányzat vagyoni kérdésekben hozott döntéseihez. 

Ez egy olyan cikkely a helyi közigazgatási törvényben, amely 14 éve nem módosult, éppen 

azért, hogy az esetleges visszaéléseket csökkentsék” – ismertette Cseke Attila, az RMDSZ 

Bihar megyei parlamenti képviselője a szövetség álláspontját. 

 

Új pártfinanszírozási törvényt fogadott el a román képviselőház 
2015. március 18. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Nagy többséggel megszavazta az új pártfinanszírozási törvényt a bukaresti képviselőház 

szerdán, egyedül a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvényhozói 

tartózkodtak. A jogszabály szerint a választási kampányokat ezentúl az állami 

költségvetésből pénzelik Romániában és a jelöltek hitelekből megelőlegezett költségeit 

pedig utólag számolnák el, amennyiben elértek egy bizonyos támogatottságot. Márton 

Árpád, az RMDSZ frakcióvezető-helyettese az MTI érdeklődésére elmondta: nem azért 

tartózkodtak a szavazásnál, mert a jogszabály hátrányos lenne a magyar közösség számára. 

Az RMDSZ azzal nem értett egyet, hogy a kampányfinanszírozás nem a pártok, hanem a 
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jelöltek feladata lesz, mert ez álláspontja szerint oda vezet, hogy a tehetősebb jelöltek 

„megvásárolják" majd a pártlisták legjobb, befutó helyeit. 

 

Letartóztatták Gyergyószentmiklós polgármesterét 
2015. március 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Előzetes letartóztatásba került szerda este Gyergyószentmiklós polgármestere. Mezei 

János eddig házi őrizetben volt, de az ügyészek szerint megszegte a kényszerintézkedés 

szabályait, ezért került fogdába. Nem tudni még, hogy a politikus mi vétett a szabályok 

ellen – jelentette tudósítónk.  

 

Továbbra is fokozott az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt 
2015. március 19. – Hargita Népe 

Egész oldalas interjút készített a Hargita Népe című napilap Zsigmond Barna Pál 

csíkszeredai főkonzullal a honosítás folyamatáról. A főkonzul kiemelte, továbbra is 

folyamatos az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt, de míg korábban sokan jöttek 

Csíkszeredába, most már egyre inkább a főkonzulátus munkatársai mennek el a 

kérelmezőkhöz kihelyezett konzuli napok keretében. Zsigmond Barna Pál elmondta, hogy 

a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak most már két megállapodása is van, egyfelől az 

EMNT demokráciaközpontjaival, másfelől az RMDSZ Eurotrans Alapítványával, így ketten 

segítenek a külképviselet honosítási munkájában. A külképviselet-vezető elmondta, a 

Csíkszeredai Főkonzulátuson nem tapasztaltak visszaélést a magyar állampolgársággal 

kapcsolatosan A főkonzul az interjúban részletesen beszélt még a különböző 

állampolgársághoz kapcsolódó ügyek (útlevél, anyakönyvezés) ügyintézési szabályairól. 

 

Az igazságügyi tárca hatáskörébe kerülhetnek az emberi jogok 
2015. március 18. – hirek.sk 

Az igazságügyi minisztérium hatáskörébe kerülhetnek át szeptembertől az emberi jogokra 

vonatkozó állami politika megvalósításával kapcsolatos kompetenciák. Az emberi jogok 

jelenleg a külügyminisztériumhoz tartoznak, s ez a tárca bonyolítja majd a jövőben is a 

támogatások szétosztását. A hatáskörök módosítását elsősorban Szlovákia közelgő uniós 

elnökségével indokolják. 

 

Boldogulj magyarul az egyetemen online is! 
2015. március 18. – bumm.sk 

A Selye János Egyetemre már magyar nyelven is lehet jelentkezni és a hallgatók immár 

magyarul használhatják az Akadémiai Információs Rendszert. Az egyetem szerint ez újabb 

érv lehet a felvidéki magyarság egyeteme mellett, melynek köszönhetően a hallgatók 

immár a jelentkezési lap beadásától kezdve, a visszaigazoláson, a tantárgyfelvételen, az 

órarend összeállításán és a vizsgákra való bejelentkezésen, valamint a vizsgaeredmények 
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megtekintésén keresztül egészen a diplomaátadóra való feljelentkezésig szinte minden 

tanulmányaikkal összefüggő hivatali ügyet elektronikus formában is teljes mértékben 

anyanyelvünkön, magyarul intézhetnek. 

 

Az oktatási miniszterrel egyeztetett a Híd küldöttsége 
2015. március 18. – bumm.sk 

Juraj Draxler oktatási miniszterrel egyeztetett szerda délután Bugár Béla, a Híd párt 

elnöke és Érsek Árpád, a parlament oktatásügyi bizottságának tagja. A találkozón szó esett 

a magyar iskolák szlovákoktatásáról. A Híd már több alkalommal kezdeményezte, hogy a 

magyar tanítási nyelvű iskolákban történjen meg az átállás a szlovák nyelv második 

nyelvként (az idegennyelvi oktatás módszertanával történő) oktatására 

 

 

Folytathatják az érsekújvári plébániatemplom felújítását 
2015. március 18. – Új Szó 

Soltész Miklóst, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárát fogadta az érsekújvári 

plébánián Ďurčo Zoltán, Nyitra megye magyar híveinek lelki gondozásáért felelős püspöki 

helynök. A találkozó után elhangzott, a magyar kormány az érsekújvári templom 

felújítására 27 millió 350 ezer forint támogatást nyújt. 

 

Inog a pozsonyi Híd, képviselők léptek ki 
2015. március 18. – Új Szó 

A Híd több fővárosi önkormányzati politikusa is elhagyni készül a pártot. Az Új Szó úgy 

tudja, a problémák egyik forrása a pozsonyi városi frakció vezetésében keresendő. A 

pozsonyi képviselő-testület Híd-frakcióját tavaly ősztől Rastislav Žitný vezeti. A frakció öt 

taggal alakult, ám az elmúlt napokban ketten már kiléptek belőle. A lap, valamint a TASR 

hírügynökség értesülései szerint a párt pozsonyi szervezetében a következő napokban több 

kilépésre is sor kerülhet. 

 

A VMDK szerint az MNT megkárosítja a saját ösztöndíjasait 
2015. március 18. – Vajdaság Ma, Magyar szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) mai sajtótájékoztatóján szó 

volt a tartományi hivatali jelképek körül kialakult helyzetről, valamint a Magyar Nemzeti 

Tanács ötödik rendes üléséről. Csonka Áron, a párt elnöke elmondta, hogy a VMDK 

üdvözli, hogy nem kerültek elfogadásra a javasolt tartományi jelképek, hiszen a párt 

szerint a bemutatott szimbólumok történelmileg sem voltak helytállóak, mindamellett 

nem szimbolizálták volna a tartományban élő multietnikus közösségi képet sem. A 

képviselő ismét nehezményezte azt is, hogy az MNT úgy dönt egy-egy művelődési 
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egyesület támogatásáról, hogy nem lehet tudni azokat kik vezetik, ami Tari véleménye 

szerint azért is fontos lenne, mivel számos esetben fordult elő összeférhetetlenség a 

döntéshozók és a támogatottak között, éppen ezért a VMDK egy jobban átlátható 

támogatási rendszert tartana megfelelőnek az MNT által kezelt közpénzek elosztásában. 

 

Magyar diplomata segíti a szerbiai integrációs iroda munkáját 
2015. március 18. – Pannon RTV 

Szerbia és az Európai Unió között 2014 januárjában kezdődtek meg a csatlakozási 

tárgyalások. Eddig azonban egyetlen csatlakozási fejezetet sem nyitottak meg. A szerbiai 

integrációs iroda munkáját azonban néhány napja egy olyan magyar diplomata is segíti, 

aki korábban Magyarország és Horvátország csatlakozási tárgyalásaiban is részt vett. Iván 

Gábor, az szerb EU-csatlakozási tárgyalások tanácsadója elmondta, hogy Szerbia európai 

uniós csatlakozási tárgyalásai lassan haladnak. Ennek egyik oka az, hogy eddig tartott a 

szerb és az uniós jog összehangolása. A mintegy százezer oldalas joganyag 

összehasonlítása a jövő héten ér véget, az átvilágítás vége azonban nem jelenti azt, hogy a 

konkrét fejezeteket is megnyitják, még úgy sem, hogy a közelmúltban az Európai 

Parlament egy pozitív hangvételű jelentést fogadott el Szerbiáról – fogalmazott Varga 

László, a Szerbiai Parlament integrációs bizottságának elnökhelyettese. 

 

Van-e Vajdaságnak jelképe? 
2015. március 19. – Vajdasági RTV 

Annak ellenére, hogy a Vajdasági Képviselőház tegnap nem fogadta el a tartomány 

hivatalos és hagyományos jelképeinek használatáról szóló javaslatot, a 2014-ben 

meghozott statútum szerint, a tartomány hivatalos szimbólumai maradnak azok, amelyek 

már tíz éve használatban vannak, azzal, hogy a statútum bevezette a hagyományos 

jelképeket is, amelyeket az 1848-as felkeléskor használtak a szerbek. A tegnapi parlamenti 

döntés ezek szerint csak elnapolta a hagyományos szimbólumok használatát - magyarázta 

Korhecz Tamás, alkotmányjogász. 

 

Az MPSZ elítéli Vajdaság "hagyományos jelképeinek" használatát 
2015. március 18. – Vajdaság Ma 

A Magyar Polgári Szövetség elítéli azt a vajdasági parlamentben megvitatott javaslatot, 

miszerint a tartomány hivatalos szimbólumai mellett a hagyományos jelképeket, a szerb 

trikolórt, valamint az 1848-as címert is használják, azt pedig külön nehezményezi, hogy a 

Vajdasági Magyar Szövetség képviselői a javaslat elfogadása mellett tették le voksukat, 

hangsúlyozta Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke zentai 

sajtótájékoztatóján. 
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Kárpátalján nincs áruhiány, és lassan csökken a kenyér ára is 
2015. március 18. – Kárpátalja 

Ukrajna többi megyéjéhez képest Kárpátalján továbbra is nagyon drága a kenyér, de a 

hatóságok intézkedése nyomán már elkezdett csökkenni az ára, és pánikra sincs ok, mert 

Ukrajnában nem lesz gond az élelmiszerekkel – jelentette ki kedden Vaszil Hubal, 

Kárpátalja megye kormányzója. Ungvári sajtótájékoztatóján a megyei vezető elmondta, 

hogy a hatóságok tárgyalásokat kezdeményeztek a sütőipari vállalatok vezetőivel. Ennek 

köszönhetően már több járásban csökkenni kezdett a kenyér ára, és valamivel olcsóbb lett 

a liszt is. 

 

Gyűjtés nem csak Kárpátaljának 
2015. március 19. – Velkei Tamás – Magyar Nemzet 

Összmagyarországi gyűjtést kezdeményeztek az ukrajnai válság áldozatainak a kormány és 

a honi karitatív szervezetek. A magyarországi ukrán nemzetiségi önkormányzat elnökével 

történt egyeztetést követően a károsultak a nemzetiségtől függetlenül kapnának 

lehetőséget arra, hogy segítségben részesülhessenek. Így az adományokat szállító konvoj 

Kárpátaljára és a Kárpátokon túlra egyaránt eljuttatná a magyar felajánlásokat. Az előzetes 

jelzések szerint öt nagy szervezet – a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista szeretetszolgálat és a 

Magyar Vöröskereszt – csatlakozik az akcióhoz. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. március 19-i számában olvasható.) 

 

Erősíteni a muravidéki magyarság szerepét 
2015. március 18. - Népújság 

Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország új nagykövetasszonya megtisztelte jelenlétével a 

muravidéki március 15-i ünnepségeket, többek között a lendvai központi rendezvényen is 

jelen volt, ahol röviden beszélgettünk vele eddigi pályafutásáról, illetve szlovéniai 

nagyköveti mandátumának főbb célkitűzéseiről. Szilágyiné Bátorfi Edit eddigi szakmai 

pályafutása alapvetően a közép-európai régióhoz kötődik. 

 

Nemzeti ünnep Ljubljanában 
2015. március 18. - Népújság 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett hétfői megemlékezés és 

koszorúzás Ljubljanában a magyar nagykövetség és a József Attila Kulturális Egyesület 

szervezésében hagyományosan a várban zajlott, ahol gróf Batthyány Lajos (1807–1849), az 

első felelős magyar kormány miniszterelnöke emléktáblája található, majd az ünnepi 

program a nagykövetségen folytatódott. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/03/18/karpataljan-nincs-aruhiany-es-lassan-csokken-kenyer-ara
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10512-2015-03-18-11-53-30
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10516-2015-03-18-12-03-43
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Maradjatok meg magyarnak! 
2015. március 18. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett központi ünnepségére 

évről évre a 48-as emlékhellyel büszkélkedő Csúzán kerül sor. A hegyaljai magyar 

településen gyűltek össze idén is a környékbeli települések magyarjai, az esemény 

díszvendége Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt. 

 

Fiatal irodalmárok többnyelvű estje Bécsben 
2015. március 18. - Volksgruppen 

Többnyelvű felolvasóestet rendezett a Bécsi Egyetem Finnugor Intézete kedd este HOF 7 

mottó alatt. Az est két főszereplője: Fónyad-Jóo Gábor és Thomas Perle a legifjabb 

írógeneráció képviselői voltak. Közös bennük, hogy mindketten többnyelvű nevelésben és 

később több neves irodalmi kitüntetésben részesültek már. A finnugor intézetben 

legújabb, hamarosan megjelenő köteteikből olvastak fel. 

 

Déva-Budapest-Phoenix-Los Angeles-San Diego-San Francisco: Nem 
engedünk a 48’-ból! 
2015. március 18. - Nemzeti Regiszter 

Március 14-én ünnepi megemlékezést tartottak Phoenix-ben a Református Egyháznál, 

ahol mintegy 800 fő az Arizonai Magyar Nap keretében együtt emlékezett meg az 1848-as 

forradalom- és szabadságharcról. Az eseményen jelen volt Böjte Csaba testvér, illetve Csák 

János korábbi londoni nagykövet is. Kálmán László főkonzul kihelyezett konzuli napot is 

tartott a helyi magyarság részére, illetve csoportos állampolgársági eskütételre került sor. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6117-maradjatok-meg-magyarnak
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2700420/
https://www.nemzetiregiszter.hu/deva-budapest-phoenix-los-angeles-san-diego-san-francisco-nem-engedunk-a-48-bol
https://www.nemzetiregiszter.hu/deva-budapest-phoenix-los-angeles-san-diego-san-francisco-nem-engedunk-a-48-bol
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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   
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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/

