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Újabb letartóztatási kérelem Markó Attila ellen 
2015. március 26. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Nemzet 

Újabb restitúciós ügyben kérte Markó Attila RMDSZ-es képviselő előzetes 

letartóztatásának jóváhagyását a képviselőháztól az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 

(DNA). 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 Országos Tulajdon-visszaszolgáltatási Hatóság 

(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. 

 

Bűnvádi eljárás indult Dorin Floreáék ellen 
2015. március 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Bűnügyi eljárást indított az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Dorin Florea, 

Marosvásárhely polgármestere, valamint az önkormányzat gazdasági igazgatója, jogásza, 

jegyzője és a helyi tanács 19 tagja ellen a helyi futballklub közpénzből való támogatása 

ügyében. A DNA csütörtöki közleménye szerint megalapozott a feltevés, miszerint Dorin 

Florea Marosvásárhely polgármestereként és fő hitelutalványozóként hibásan látta el 

szolgálati kötelezettségeit, amikor 2013 júliusában négymillió lejes támogatási összeg 

odaítélését terjesztette elő az FCM Marosvásárhely sportegyesület számára, az 

adóhátralékokat felhalmozó sportegyesület ugyanis nem részesülhetett volna 

támogatásban. 

 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét fogadta Potápi Árpád 
János 
2015. március 26. – MTI, kormany.hu 

A Magyar Kormány kiemelt figyelmet fordít a kárpátaljai magyar közösség életére, és 

mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságban érezzék magukat szülőföldjükön. 

Többek között erről is szó volt Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

elnöke és Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság folyamatosan konzultál a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetekkel. 

Az egyeztetések a Magyar Kormány, valamint a kárpátaljai érdekvédelmi és karitatív 

szervezetek között természetesen a jövőben is folyamatosak lesznek, törekedve a megfelelő 

segítségnyújtásra. 

 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének vezetőivel tárgyalt 
Potápi Árpád János 
2015. március 26. – MTI, kormany.hu 

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön hivatalában fogadta 

a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) vezetőit, Jakab Sándor 
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elnököt és Jankovics Róbert ügyvezető elnököt. A megbeszélés során áttekintették a 

horvátországi magyarságot érintő időszerű kérdéseket, különösen az alacsony 

gyermeklétszám miatt súlyos problémákkal küzdő anyanyelvű oktatási intézmények 

helyzetét. A HMDK vezetői a nehéz helyzetbe került kárpátaljai nemzettársaikkal 

kapcsolatban szolidaritásukat fejezték ki, és beszámoltak arról, hogy a Horvátországi 

Magyar Ifjak Közösségével együtt gyűjtést szerveztek a kárpátaljai magyar családok 

részére. 

 

Markó Attila: nem vagyok hajlandó mások bűneit a vállamon viselni 
2015. március 26. – transindex.ro, maszol.ro 

„Soha nem éltem vissza sem a hatalommal, sem az emberek kárpótlási jogával.  

Mások bűneit nem vagyok hajlandó a vállamon viselni" - nyilatkozta Markó Attila a 

Transindex megkeresésére azzal kapcsolatosan, hogy a DNA ismét kéri a képviselő 

mentelmi jogának megvonását egy újabb, súlyos következményekkel járó háromrendbeli 

hivatalbeli visszaéléssel kapcsolatosan. 

 

Akár le is állíthatják a romániai restitúciós folyamatot? 
2015. március 26. – transindex.ro 

A Mikó Imre Szakkollégium meghívottjaként Bányai József ügyvéd a természetbeni 

ingatlanrestitúció lehetséges kiegészítési formáiról beszélt. Előadása után kifejtette, hogy a 

közösségi érdek rovására menő egyéni érdekérvényesítés miatt akár az is előfordulhat, 

hogy a romániai restitúciós folyamatot leállítják. Elmondása szerint már az egyik ezt 

szabályozó törvényben is jelzik, hogy elvi szinten a restitúció folyamán figyelembe kell 

venni azt, hogy az egyéni érdek tiszteletben tartása mellett a közösségi érdek ne sérüljön. 

 

„Természetes választási küszöb” bevezetését javasolja az EMNP 
2015. március 26. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Úgynevezett „természetes választási küszöb” bevezetését javasolja az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP). Ez a küszöb azoknak a pártoknak a bejutását is biztosítaná a 

parlamentbe, amelyek országosan nem érik ugyan el az ötszázalékos támogatottságot, de 

valamely megyében egy mandátumhoz elégséges szavazatot kapnak. Toró T. Tibor, a párt 

stratégiai bizottságának az elnöke egy csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón ismertette az 

EMNP álláspontját a parlamentben vitatott párt-, pártfinanszírozási és választási 

törvényekről. 

 

„Klaus Johannis az RMDSZ kedvébe akar járni” 
2015. március 26. – maszol.ro 

Több tucat személy tiltakozott csütörtökön az elnöki hivatal előtt amiatt, hogy Klaus 

Johannis államfő visszaküldte a parlamentnek újbóli megvitatásra azt a törvényt, amely 
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Avram Iancut, az erdélyi románok 1848-49-es szabadságharcosát a román nemzet hősévé 

nyilvánította – számoltak be a hírtelevíziók. A tiltakozók hangadója a magyarellenes 

megnyilvánulásairól híres Bogdan Diaconu képviselő, az Egységes Románia Párt elnöke 

volt, aki egy petíciót is benyújtott az ügyben az államfőnek. A sajtónak elmondta: Johannis 

eddigi elnöki mandátuma „legnagyobb hibájának” tartja, hogy elutasította a törvény 

kihirdetését. 

 

Számos témában együttműködne Hargita megye és a Sapientia 
2015. március 26. – Krónika 

A Hargita megyei önkormányzat és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közötti, 

2008 óta tartó együttműködés további lehetőségeiről egyeztetett Borboly Csaba 

megyeelnök és Dávid László, a felsőoktatási intézmény rektora csütörtökön a csíkszeredai 

megyeházán. A megbeszélés célja az volt, hogy olyan együttműködési formákat találjanak, 

amelyek elősegítik a frissen végzett hallgatók térségben való maradását, illetve ennek 

érdekében a munkahelyek teremtését. Borboly ugyanakkor felvetette, hogy a Sapientia 

csíkszeredai képzésein alapvető jogi-közigazgatási ismereteket is kellene oktatni. 

 

Nem jelentették fel a magyarellenes váradi doktornőt 
2015. március 26. – Krónika 

Bár közvetítőkön keresztül próbálkozott a Krónika, elhárította a nyilatkozatot a lap – és 

más sajtóorgánumok – érdeklődésére az a nagyváradi magyar apuka, akire nemrég 

rászóltak a nagyváradi gyermekkórház sürgősségi osztályán, amiért beteg négyéves 

gyermekét anyanyelvén nyugtatta. A fiatal férfi az esetleges következményekkel 

magyarázta, hogy nem kíván kiállni a nyilvánosság elé. 

 

Szávay újra Romániában – Strasbourghoz fordul a jobbikos képviselő 
2015. március 26. – Krónika 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul romániai kitiltásának ügyében 

Szávay István, a Jobbik alelnöke. A politikus szatmárnémeti sajtótájékoztatóján 

bejelentette, az egyéves kényszerszünetet követő csütörtöki határátlépésekor újabb 

kellemetlen meglepetés érte: őt ugyan beengedték Romániába, a sofőrjét viszont nem, 

mivel a hatóságok szerint személyi asszisztense esetében hatályos kitiltási parancs van 

érvényben. Az országgyűlési képviselő kifejtette: a román határőrség nem közölte, mi 

okból tagadják meg a belépési jogot kísérőjétől, ahogy saját ügyében sem kapott konkrét 

magyarázatot. 

 

Panaszt tettek a „román ízekre” is Háromszéken 
2015. március 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

A kifogásolt székely ízekre vonatkozó címke eltávolítására utalva beadványban kérte egy 

sepsiszentgyörgyi fiatalember a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatalt, hogy két 
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bukaresti cég esetében is foganatosítsanak hasonló intézkedést. Vagyis tiltsák be a román 

ízekre vonatkozó reklámszlogenjüket. A neve elhallgatását kérő férfi rámutat, hogy a Mega 

Image és a Kandia Dulce cég is a román ízekre hivatkozva népszerűsíti termékeit. 

 

Előválasztás Vásárhelyen: Soós Zoltán az első jelölt 
2015. március 26. – Krónika 

Egyedül Soós Zoltán jelezte csütörtökig, hogy biztosan indulni fog a marosvásárhelyi 

polgármester-jelöltségért szervezett előválasztáson, amelyre péntektől lehet regisztrálni. A 

helyi önkormányzati képviselő kihívója az a Vass Levente lehet, aki a legutóbbi 

helyhatósági választásokon leléptetéséig magáénak érezhette a polgármester-jelöltséget az 

RMDSZ színeiben. Mint ismeretes, a szintén jelöltesélyesnek tartott Peti András 

alpolgármester szerdán jelezte, hogy nem kíván versenybe szállni. 

 

Borboly és Tamás is tiltakozik az ellen, hogy közvetve válasszák meg a megyei 
tanácselnököket 
2015. március 26. – transindex.ro, Erdély Ma 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Tamás Sándor, Kovászna Megye 

Tanácsának elnöke is csatlakozott és támogatja aláírásával a Romániai Megyei Tanácsok 

Országos Szövetségének (UNCJR) állásfoglalását, amelyben az országos szövetség a 

2004/64-os törvény előírásainak módosítása ellen emel szót, a megyeitanács-elnökök 

megválasztására vonatkozóan. 

 

Közvita a szatmári magyar és román társulat szétválásáról 
2015. március 26. – Krónika 

Közvitára bocsátotta az önkormányzat a Szatmárnémeti Északi Színház román és magyar 

társulatának különválásáról szóló határozattervezetet, melyet április közepéig lehet 

véleményezni. Az önálló jogi személyként bejegyzendő Harag György Színház 

létrehozásának ötlete korábban is téma volt, körülbelül egy évvel ezelőtt a városi tanács 

napirendjére is felkerült a téma, azonban – a tervezet kidolgozatlanságára való 

hivatkozással – végül visszavonták a javaslatot. 

 

A zömében magyarlakta településeken sem teljesülnek a nyelvi kartában 
foglaltak 
2015. március 26. – hirek.sk 

A szlovák kormány március 18-i ülésén jóváhagyta a Regionális vagy kisebbségi nyelvek 

kartájának alkalmazásáról szóló 4. országjelentést. Horony Ákos a jelentés kapcsán 

elmondta: „A kisebbségi nyelvek használatának területén valós előrelépésről nem nagyon 

beszélhetünk. Az előző kormány idején ugyan módosultak a nyelvhasználatra vonatkozó 
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jogszabályok, sajnos, azonban eleve a módosítás sem volt szükséges mértékű, valamint az 

elfogadott módosítások nagy része csak papíron maradt. Gondoljunk például a vasúti 

megállók névtábláira. Vagy arra, hogy a törvény előírja: minisztériumi rendeletben kell 

meghatározni azon iskolai dokumentumokat, amelyeket nem kell a magyar tannyelvű 

iskolákban szlovákul is vezetni. Nos, az sem született meg azóta, ami jól mutatja, hogy a 

törvénynek még a rendeletalkotásra utasító rendelkezését is ignorálják a minisztériumok.” 

 

Kassai Gyula: Szolidaritás a kétyi közösséggel, a helyi református iskolával 
2015. március 26. – hirek.sk 

Kassai Gyula, a Barsi Református Egyházmegye esperese szolidaritását fejezi ki az 

érsekkétyi iskola fenntartója és tanárai mellett. Egyben kéri a község döntéshozóit, hogy 

hárítsák el a felekezeti magyar iskola megszüntetését veszélyeztető határozatokat és 

minden erejükkel támogassák az intézményt. 

 

Felmérés: hat párt jutna a parlamentbe 
2015. március 26. – hirek.sk 

A Smer aratott volna győzelmet a parlamenti választásokon, ha márciusban tartják a 

megmérettetést. Összesen hat párt jutna a törvényhozásba a Polis Slovakia közvélemény-

kutatása szerint. Parlamenti képviselettel rendelkezne a Háló, az Egyszerű Emberek, a 

Kereszténydemokrata Mozgalom, a Most-Híd és a Szlovák Nemzeti Párt. A Magyar 

Közösség Pártja 4,7 százalékot szerezne. 

 

Kisebbségi törvényt szeretnének a ruszinok és az ukránok 
2015. március 26. – Felvidék Ma 

Besztercebányán találkoztak a ruszin és az ukrán kisebbség képviselői, a találkozón több 

kérdést is megvitattak. Többek közt megegyeztek abban, hogy el kell fogadni Szlovákiában 

a kisebbségi törvényt. A találkozón jelen volt Mária Jedličková, a kormány megbízott 

kisebbségi biztosa és Alena Kotvanová a kisebbségi kormánybiztosi hivatal igazgatója is. A 

tárgyalások összegzéseként a két kisebbség képviselői a kisebbségi törvény elfogadásán 

kívül megegyeztek az asszimiláció megállításának szükségességében is. 

 

Felvidéki hallgatók bevonására törekszik a három magyarországi egyetem 
közös programja 
2015. március 26. – Felvidék Ma 

A Selye János Egyetemen tartott sajtórendezvényen mutatkozott be a Nyugat-

magyarországi Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola. Az eseményen a két intézmény oktatói 

ismertették azt a három felsőoktatási intézmény összefogásával megvalósuló uniós 

projektet, amely a fenntartható mezőgazdálkodáshoz kötődő, sokrétű képzési rendszereket 

kínálna a felvidéki magyar hallgatók számára is. 
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A leváltott Slavica Šokićot javasolják a Karlócai Gimnázium megbízott 
igazgatói posztjára 
2015. március 26. – Vajdaság Ma 

Az iskolaszék tegnap este megtartott ülésén a minap leváltott Slavica Šokićot javasolta a 

Karlócai Gimnázium megbízott igazgatói tisztségére. Az iskolaszék hat jelen levő tagja 

közül öten szavaztak Šokić mellett, egy tag pedig tartózkodott – jelenti a Dnevnik újvidéki 

napilap. Az ülést Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár rendelete nyomán hívták össze, 

hogy kinevezzék a tanintézmény megbízott igazgatóját, ugyanis a titkár nemrégiben 

leváltotta tisztségéből az eddigi intézményvezetőt, Slavica Šokićot. Emlékeztetőül: a 

tartományi titkár előbb az iskolaszéktől követelte, hogy váltsa le az igazgatót, ezt azonban 

megtagadták. A tartományi oktatási titkár sajtótájékoztatóján azt mondta, amennyiben az 

iskolaszék Slavica Škokićot javasolja majd megbízott igazgatónak, el fogják vetni ezt a 

javaslatot. 

 

Megkezdődtek az idei Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok 
2015. március 26. – Vajdaság Ma, Hét Nap, Pannon RTV, Vajdaság RTV 

Irodalmi vetélkedővel kezdődött Szabadka egyik legizgalmasabb programsorozata, a 

Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok. A kétnapos rendezvénysorozat pénteken tudományos 

tanácskozással, koszorúzással és a kArc fellépésével folytatódik a szabadkai Városi 

Könyvtárban. Az 5. irodalmi-műveltségi vetélkedőt Anyuska régi képe, avagy selfie 

Kosztolányival címmel hirdette meg a Kosztolányi Napok szervezőbizottsága. A játékos 

megmérettetésre 13 csapat jelentkezett. 

 

Először szerveztek országos magyar nyelv és irodalom tantárgyi vetélkedőt 
Ungváron 
2015. március 26. – Kárpátalja Ma, mukachevo.net 

Első alkalommal szerveztek ukrajnai országos vetélkedőt magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból Ungváron március 23-25. között. A rendezvénynek a Kárpátalja Megyei 

Pedagógus-továbbképző Intézet adott otthont – tudatja a mukachevo.net portál. a megyei 

közigazgatás oktatási főosztályának vezetője, Mihajlo Motilcsakmegjegyezte, hogy 

Kárpátalja élen jár azon megyék között Ukrajnában, ahol kisebbségi nyelveken folyik az 

oktatás. Az osztályvezető reményét fejezte ki aziránt, hogy a következő tanévtől a magyart 

is második idegen nyelvként oktathatják majd a kárpátaljai iskolákban. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18418/A-levaltott-Slavica-Sokicot-javasoljak-a-Karlocai-Gimnazium-megbizott-igazgatoi-posztjara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18418/A-levaltott-Slavica-Sokicot-javasoljak-a-Karlocai-Gimnazium-megbizott-igazgatoi-posztjara.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/10204/Megkezdodtek-az-idei-Kosztolanyi-Dezso-Irodalmi-Napok.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/eloszor-szerveztek-orszagos-magyar-nyelv-es-irodalom-tantargyi-vetelkedot-ungvaron/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/eloszor-szerveztek-orszagos-magyar-nyelv-es-irodalom-tantargyi-vetelkedot-ungvaron/
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A nyelv érték – tudományos konferencia a beregszászi főiskolán 
2015. március 26. – Kárpátalja Ma 

Kétnapos nemzetközi tudományos konferencia kezdődött Nyelvi és kulturális sokszínűség 

Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások címmel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán. Az intézmény 2006 óta minden év márciusának végén megszervezi a 

Rákóczi Napokat, melyek keretében, számos rendezvény mellett, hagyományosan 

nemzetközi tudományos konferenciára is sor kerül. A konferencián mintegy tizennégy 

országból körülbelül 130 előadó jelent meg, akik mindannyian az etnikai, vallási, nyelvi és 

kulturális teret, és azoknak a kisebb-nagyobb közösségek működésére tett hatását 

vizsgálják.  

 

Humanitárius eszközökkel nem lehet megoldani a helyzetet 
2015. március 26. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Nem könnyű ma az élet a földgolyóbis eme fertályán. Bár nem hallatszik idáig a 

fegyverropogás, de a kelet-ukrajnai harcok, annak következményei a kárpátaljaiak életére 

is rányomják a bélyegét. A gazdasági válság, az állandó áremelkedés, a nemzeti valutánk 

elértéktelenedése a még munkával, kereseti lehetőséggel rendelkezők életét is megkeseríti, 

a nyugdíjasokét, az egyedülálló betegekét meg egyenesen ellehetetleníti. Ilyen helyzetben 

mindannyian vizsgázunk emberségből, szeretetből: oda tudunk-e figyelni a mellettünk élő 

rászorulóra, segítő kezet nyújtunk-e nekik...? A magyarországi segélyszervezetek ezúttal 

sem hagyták magukra a kárpátaljaiakat.  

 

„Minden magyar számít” 
2015. március 26. – Huncro.hr 

A HMDK számára fontos, hogy a kis közösségekben élő magyarok megőrizzék 

identitásukat, a magyar nyelvet és a magyar kultúrát – mondta Jankovics Róbert, a HMDK 

ügyvezető elnöke, aki a hét végén az isztriai és a tengermelléki-fennsíki megyei magyar 

tagszervezetek vezetőivel egyeztetett. 

 

BGA: pályázati tájékoztató Eszéken 
2015. március 26. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének felkérésére a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. munkatársai nyílt információs nap keretében a pályázással kapcsolatos 

tudnivalókról tájékoztatták az érdeklődőket múlt szerdán, március 18-án a HMDK eszéki 

rendezvénytermében. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/a-nyelv-ertek-tudomanyos-konferencia-a-beregszaszi-foiskolan/
http://www.karpatinfo.net/hetilap/belfold/humanitarius-eszkozokkel-nem-lehet-megoldani-helyzetet
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6144-2015-03-26-09-59-34
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6145-2015-03-26-10-01-07
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Magyar egyesület alakult Đakovóban 
2015. március 26. – Huncro.hr 

Múlt héten tartotta alakuló ülését a Đakovói Magyarok Közössége. A szervezet elnökévé 

Aleksza Magdolna nyugalmazott tanítónőt választották. A 2011-es népszámlálási adatok 

szerint a városban száz fő alatt van a magukat magyaroknak deklarálók száma, az alakuló 

közgyűlésen elhangzott, hogy a valóságban a magyarok létszáma ennél jóval nagyobb 

 

TV-Thek archívum Burgenlandról 
2015. március 26. - Volksgruppen 

Az ORF TV-Thek öt évvel ezelőtt indult el és azóta - folyamatosan bővülve - sikersztorivá 

vált. A legújabb video-archívumot „Burgenland történelme“ címmel tegnap mutatták be az 

ORF kismartoni székházában. Az archívum mindenki számára hozzáférhető, de cél, hogy 

az iskolai történelemoktatásban is alkalmazásra kerüljön. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6143-2015-03-26-09-57-48
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2701923/
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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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