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Magyar összefogás a marosvásárhelyi polgármesteri tisztségért 
2015. március 27. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Közösen szervez előválasztást és közös polgármesterjelöltet indít Marosvásárhelyen az 

RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) – erről 

pénteken írtak alá szándéknyilatkozatot a három politikai alakulat Maros megyei és 

marosvásárhelyi elnökei. A magyar pártok május 31-én szerveznek előválasztást a 

városban, hogy megnevezzék azt a közös polgármesterjelöltet, akit a teljes magyar 

közösség támogathat a jövő tavasszal megrendezendő önkormányzati választáson. 

Szándéknyilatkozatukban az aláírók rámutatnak: a megosztottság csökkentette a magyar 

közösség erejét, most viszont tisztességes versenyhez és összefogáshoz kérik a választók 

támogatását. 

 

Regionális alternatív választási küszöböt akar az RMDSZ 
2015. március 28. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Az RMDSZ olyan alternatív küszöböt iktatna be a készülő román választójogi törvénybe, 

amely akkor is biztosítaná a regionális pártok parlamenti jelenlétét, ha nem lépik át a 

jelenlegi ötszázalékos küszöböt. Erről Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beszélt a szövetség 

kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsa szombati zilahi ülésén, 

amelyen megvitatták a szövetség programjához és alapszabályához érkezett módosító 

javaslatokat is – tájékoztat az MTI. A politikus elmondta, hogy azoknak a regionális 

pártoknak és politikai szervezeteknek is biztosítanák a parlamentbe jutást, amelyek 

legalább négy megyében húsz százalék fölötti eredményt érnek el. Hangsúlyozta: az 

alternatív küszöbre azért van szükség, hogy az erdélyi magyarság semmilyen körülmények 

között se maradjon parlamenti képviselet nélkül. 

 

Csak szlovák pártokkal kíván együttműködni a Most-Híd 
2015. március 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, MNO 

Csak szlovák ellenzéki pártokkal, konkrétan a Kereszténydemokrata Mozgalommal (KDH) 

és Radoslav Procházka volt államfőjelölt parlamenten kívüli Háló (Siet) nevű pártjával 

működne együtt a 2016-os parlamenti választások előtt a Bugár Béla vezette Most-Híd - 

derült ki a párt Országos Tanácsának szombati ülése után tartott sajtótájékoztatón. A 

Most-Híd már tavaly jelezte, hogy a parlamenti választásokig nem kívánnak 

együttműködni a Berényi József vezette Magyar Közösség Pártjával (MKP). Bugár Béla az 

MTI kérdésére elmondta, ehhez továbbra is tartják magukat. Arra a kérdésre, hogy ez azt 

jelenti-e, hogy csak akkor kívánnak együttműködni az MKP-val, ha az bejut a parlamentbe, 

Bugár Béla kijelentette: ezt a döntést majd a választások után hozzák meg. 
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Anyaország: nőtt az erdélyi magyarokkal szembeni elutasítás 
2015. március 27. – Krónika, mno.hu 

Számottevő mértékben nőtt a bizalmatlanság az erdélyi magyarokkal szemben az 

anyaországi társadalom körében egy felmérés szerint. A Magyar Nemzet pénteki számában 

ismertetett közvélemény-kutatás arról tanúskodik: a megkérdezettek 37 százaléka nem 

járulna hozzá, hogy a szomszédságába költözzön egy erdélyi magyar bevándorló. Az 

eredetileg a Szombat.org hírportálon közzétett felmérést a Medián Közvélemény- és 

Piackutató Intézet készítette 2014 végén a Tett és Védelem Alapítvány megbízásából. A 

kutatott téma az antiszemita előítéletek gyakorisága, erőssége és a zsidóellenes 

előítéleteket tápláló csoportok a magyar társadalomban; a kérdőíves módszerrel 1200, 18 

évnél idősebb személyt kérdeztek. 

 

Kelemen Hunor: intézményi eszközökkel akadályozzák az egyházi restitúciót 
2015. március 27. – Krónika, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ elnöke nehezményezi, hogy a román állami intézmények annak a látszatát 

keltik, hogy a magyar történelmi egyházak olyan ingatlanokat is visszakaptak, amelyek 

nem képezték tulajdonukat. Kelemen Hunor egy csütörtök esti brassói közéleti fórumon 

beszélt erről – tájékoztatott pénteki hírlevelében az RMDSZ. A szövetség elnöke azzal 

kapcsolatban érintette a témát, hogy 2014 november végén jogerős bírósági ítélet 

érvénytelenítette a kommunizmus idején államosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégium visszaszolgáltatását, és felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a restitúciót 

2002-ben elrendelő tisztségviselőkre, továbbá a korrupcióellenes ügyészség (DNA) 

nemrég vizsgálatot indított a római katolikus egyháznak visszaszolgáltatott vagyon 

ügyében. 

 

SZNT: nem veszély-, hanem erőforrás az autonómia 
2015. március 27. – Krónika, MTI 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) álláspontja szerint az autonómia Székelyföld és a 

romániai magyar közösség számára létkérdés, és Románia számára sem veszély-, hanem 

erőforrás, amely az ország minden polgárának a javát szolgálja. Az SZNT pénteken 

közleményben reagált arra, hogy a román belügyminisztérium közrendvédelmi és 

közbiztonsági stratégiatervezete a közbiztonsági veszélyforrások közé sorolná az etnikai 

autonómia követelését. 

 

Debreczeni Hajnalka: nincs összeférhetetlenség a rádiós és RMDSZ-es 
munkám közt 
2015. március 27. – transindex.ro 

Hivatali visszaéléssel, diszkriminációval és sikkasztással vádolja a Kolozsvári rádió és a 

Román Rádiótársaság (SRR) vezetőit a Korrupcióellenes Ügynökségnél (DNA) tett 

panaszában a Kolozsvári rádió egy alkalmazottja – írja a Ziar de Cluj. A 25 éve a rádiónál 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/anyaorszag-nott-az-erdelyi-magyarokkal-szembeni-elutasitas
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/sznt-nem-veszely-hanem-eroforras-az-autonomia
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25047
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dolgozó Vasile Luca szerint a rádió törvénytelenül hagyta jóvá illetve hosszabbította meg 

Debreczeni Hajnalka áthelyezését a rádiónál. Debreczeni Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

sajtótanácsosa, illetve 2014 áprilisától a Román Televíziótársaság (SRTV) vezetőtanácsi 

tagja. A feljelentő szerint ezek a tisztségek összeférhetetlenek a rádiós állással, ráadásul 

Debreczeni Hajnalka de facto nem is dolgozik a rádiónál. Luca azt állítja, húsz kollégájával 

beszélt, és egyikük sem hallotta soha Debreczeni hangját a rádióban. 

 

Vox Populi Sepsiszentgyörgyön – Hogy a románok megismerjenek 
2015. március 27. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

A magyarok és románok közötti kommunikáció legfőbb baja, hogy nem létezik – 

állapította meg Szabó Csaba, a közszolgálati televízió kolozsvári stúdiójának munkatársa 

tegnap délután a Vox Populi magyar–román közéleti vitafórumon Sepsiszentgyörgyön. 

Rendhagyó volt a Mădălin Guruianu és Cziprián-Kovács Loránd által útjára indított Vox 

Populi harmadik rendezvénye: az RTV kolozsvári szerkesztősége többször is – a magyar és 

a román adásban egyaránt – élőben kapcsolt Sepsiszentgyörgyre. A Kónya Ádám 

Művelődési Házban Szabó Csaba mellett a vita kezdeményezői osztották meg 

gondolataikat. 

 

Ingyen adják a kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen 
2015. március 27. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen civil akciócsoport pénteken szerelte fel a 

Varga Katalin utcában az 50. olyan – valódi – kétnyelvű utcanévtáblát, amelyet a csoport a 

lakók kérésére ingyen készít el és szerel fel. Ez az akció tavaly decemberben indult – 

mondja Demeter Zoltán, a csoport tagja. Szigeti Enikő a CEMO ügyvezető igazgatója a 

rendhagyó utcai sajtótájékoztatón annak a pernek a fejleményeit ismertette, amely a 

kétnyelvű utcanévtáblák ügyében zajlik. Mint ismert, a CEMO tavaly az országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz fordult a marosvásárhelyi utcanévtáblák ügyében. Az 

ODET elmarasztaló ítéletét azonban a polgármester bírósági úton megtámadta. 

 

Szerdán dönt a képviselőház Markó Attila letartóztatása ügyében 
2015. március 27. – maszol.ro 

Jövő szerdán szavaz a képviselőház az ügyészség Markó Attilára vonatkozó újabb 

letartóztatási kérelméről – döntötte el pénteken a házbizottság. A testület titkára, Ion 

Marcel Ciolacu elmondta, hétfőn előbb a képviselőház elemzi az ügyészek kérését, és 

ajánlást fogalmaz meg a plénumnak. Az ülésen részt vehet az RMDSZ-es politikus is. 

Ciolacu újságírói kérdésre elmondta, ha Markó Attila mégsem lesz jelen, akkor a 

letartóztatását megindokoló vádhatósági jelentést elküldi a parlamenti irodájába. 
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Tizennyolc év után új főtanfelügyelője van Kovászna megyének 
2015. március 27. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Keresztély Irma kérésére az oktatási tárca jóváhagyta a tisztségből való felmentését és 

ideiglenesen Kiss Imrét nevezte ki, aki ugyancsak 18 évig vezette a sepsiszentgyörgyi Kós 

Károly szakközépiskolát. A háromszéki tanfelügyelőség élén történt változást a két érintett 

közös sajtótájékoztatón jelentette be pénteken. Keresztély Irma leszögezte: tisztségből való 

visszalépése saját döntése volt, azt nem külső, politikai nyomásra tette, ahogyan azt 

egyesek sugallták. Rámutatott, hogy betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de az oktatási törvény 

szerint tanév közben nem mehetett volna nyugdíjba, hacsak időközben a szaktárca nem 

hirdet versenyvizsgát a főtanfelügyelői állásra. 

 

Szilágy megyei pedagógustalálkozót kezdeményezett az RMDSZ 
2015. március 27. – maszol.ro 

„Időnk, energiánk, figyelmünk jelentős részét a fontos kihívásokkal küszködő oktatásra 

fordítjuk azért is, mert ha nincs minőségi oktatás, akkor a jövőnk is kétséges. Az erre 

vonatkozó döntésekbe a szülői bizottságokat és pedagógusokat is be kell vonnunk azért, 

hogy ne álljon elő olyan helyzet, hogy a magyar gyermekek számára nincs belátható 

földrajzi távolságra magyar iskola” – hangsúlyozta Kelemen Hunor pénteken Zilahon, a 

Szilágy megyei pedagógusokkal folyatott tanácskozáson. 

 

Mérleget vont tevékenységéről Peti András 
2015. március 27. – szekelyhon.ro 

Nemcsak a polgármester által kijelölt feladatokat látta el, hanem a szakbizottságokban 

kifejtett munkája által sokkal több mindennel foglalkozott – nyilatkozta Peti András, 

Marosvásárhely alpolgármestere a tavalyi évi tevékenységi beszámolóján. Az 

alpolgármester alapvetően elégedett volt, mint mondta, a városháza honlapján is vissza 

lehet nézni, hogy az elmúlt hét év alatt, tanácsosként és alpolgármesterként mi mindennel 

foglalkozott. 

 

Tiszteletlenséggel vádolja Floreát az alpolgármester 
2015. március 27. – szekelyhon.ro, Krónika 

Közleményben ítélte el Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester a napokban 

nyilvánosságot látott egyes kijelentéseit Peti András alpolgármester. Floreának a magyar 

közösséget kioktató mondatait tiszteletlenségnek értelmezi az RMDSZ városi elnöke.  

 

SZKT: célegyenesbe hozták az RMDSZ kongresszusát 
2015. március 28. – maszol.ro 

Megvitatta szombaton az SZKT az RMDSZ alapszabályához beérkezett módosító 

javaslatokat. Támogatta azt a javaslatot, hogy szűnjön meg a politikai alelnöki tisztség, és a 

főtitkárságot alakítsák vissza ügyvezető elnökséggé. A szövetség áprilisi kongresszusán az 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/45117-tizennyolc-ev-utan-uj-fotanfelugyeloje-van-kovaszna-megyenek
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tiszteletlenseggel-vadolja-floreat-az-alpolgarmester
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/45160-szkt-celegyenesbe-hoztak-az-rmdsz-kongresszusat
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SZKT véleményezésével bocsátják majd szavazásra a módosító javaslatokat, és a korábbi 

kongresszusok tapasztalatai alapján általában azokat fogadják el, amelyeket az SZKT is 

támogatott. 

 

Kolozsvári fiatalokkal konzultált a magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma 
2015. március 28. – transindex.ro 

Kolozsvári fiatalok fejthették ki a véleményüket az ifjúságot érintő kérdésekben az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által szervezett, Rólad szól! - párbeszéd a fiatalokkal 

konzultáció keretében pénteken. A 24 részes sorozat kolozsvári állomása volt az első, 

amelyen Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára is részt vett. A Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetemen szervezett konzultáció keretében a fiatalok a számukra 

kiosztott okostelefonokon szavazhattak a feltett kérdésekre, és igényeik szerint 

alakíthatták a beszélgetést. Így a konzultáció afféle demokráciajáték keretében valósult 

meg. 

 

Ismét kiáll a magyar közösség mellett az az ActiveWatch 
2015. március 28. – maszol.ro 

Hatósági visszaélésekre ad alkalmat, diszkriminál és feszültségeket kelt az ActiveWatch 

szerint, hogy a belügyminisztérium a közbiztonsági veszélyforrások közé sorolja az etnikai 

autonómia követelését a közrendvédelmi és közbiztonsági stratégia tervezetében. A 

néhány napja közvitára bocsátott tervezet ellen korábban a magyar politikusok is 

tiltakoztak, de a román civil szervezet is jogsértőnek tartja az autonómiaköveteléssel 

kapcsolatos megállapításait. Közleményében az ActiveWatch „legitim módon közvitára 

alkalmasnak” nevezi az etnikai alapú autonómia kérdését. 

 

„Román iskolában nem kell kétnyelvű tábla” 
2015. március 29. – szekelyhon.ro 

Nem hajlandó kitenni az önkormányzat által készíttetett, az intézmény nevével ellátott 

kétnyelvű táblát a sepsiszentgyörgyi Constantin Brâncuşi Szakiskola vezetősége. Rodica 

Pârvan tanácsos, a tanintézet igazgatója a legutóbbi tanácsülésen azt mondta, román 

iskolában nem indokolt a kétnyelvű felirat kihelyezése, és hibának tartja, hogy a Mihai 

Viteazul Gimnáziumban kihelyezték az új táblát. 

 

Markó Attila: nem vagyok korrupt, le akarnak járatni 
2015. március 29. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

Lejáratásnak nevezte a Krónika kérdésére a Budapesten tartózkodó Markó Attila RMDSZ-

es képviselő azt a hírt, hogy az ellene az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) által 

törvénytelen restitúciós döntésekben való részvétel miatt indított eljárás nyomán le kíván 

mondani román állampolgárságáról. „Soha eszembe se jutott lemondani a román 

állampolgárságról, nem kértem és nem szándékozom kérni. A dossziéban ilyen irat nincs, 
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nem is lenne, amit ott keressen. Ez egy lejáratás, az emberek félrevezetése" – közölte a 

Krónikával pénteken azt követően, hogy egyes bukaresti sajtóorgánumok azt állították: a 

képviselőház közlése szerint Markó lemondani készül román állampolgárságáról, hogy 

megússza a felelősségre vonást, és már az erre vonatkozó kérvényt is benyújtotta. 

 

RMDSZ-évforduló: visszaadni a reményt a szatmáriaknak 
2015. március 29. – maszol.ro 

„Nekünk most a jövőre kell gondolnunk, mert a legnagyszerűbb elődök sem jelentenek 

garanciát, biztonságot. Lehet építkezni erre az örökségre, de az csak rajtunk múlik, hogy 

megtaláljuk-e a helyes utat továbbra is” – fogalmazott Kelemen Hunor Szatmárnémetiben 

szombaton, az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének bővített MKT-ülésén, amelyen a 

Szövetség fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték alapító tagok, önkormányzati 

képviselők, polgármesterek, egyházi és civil szervezeti képviselők. A politikus szerint arról 

is beszélni kell, hogy van-e az RMDSZ-nek hosszú távú elképzelése Erdélyről, Romániáról. 

„Azt huszonöt évvel ezelőtt is tudtuk, hogy nem akarunk olyan országot, amelyben a 

törekvéseink közbiztonsági veszélyforrásnak minősülnek, vagy az identitás megőrzésének 

jogosultságát kell bizonyítanunk minden nap” – jelentette ki. 

 

Csáky meghallgatásra hívta Dubovcovát Brüsszelbe 
2015. március 27. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Jana Dubovcová ombudsman hivatalának megállapításait, illetve javaslatait a szlovák 

kormány az utóbbi időben figyelmen kívül hagyja. A kormánypárti képviselők ezúttal is 

ignorálták a szlovák parlamentben elmondott jelentését a 2014-es tevékenységéről. Az 

Európai Parlament figyelemmel követi az egyes nemzeti intézmények tevékenységét, 

amelyek az emberi és kisebbségi jogok védelmével foglalkoznak, és lehetőségeihez mérten 

igyekszik velük együttműködni – mondta Csáky Pál (MKP), az EP Petíciós Bizottságának 

alelnöke, aki levélben fordult Dubovcovához, és meghallgatásra hívta őt az Európai 

Parlamentbe. 

 

A vidék éltető ereje - az agrárium lehetőségei Dél-Szlovákiában 
2015. március 27. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A vidék éltető ereje címmel, a Gazda polgári társulás szervezésében, a Bethlen Gábor Alap 

és a Földművelési Minisztérium támogatásával zajlott pénteken agrár- és vidékfejlesztési 

konferencia Révkomáromban. Farkas Iván, az MKP gazdasági alelnöke beszédében 

elmondta, az MKP elsőként csatlakozott a Kárpát-medencei vidékfejlesztési stratégiához. 

Bejelentette továbbá, hogy immár az összes vonatkozó program keretében lehetőség nyílik 

a nemzeti támogatásokat határon túli érdekeltségekre is felhasználni, azaz a partnerségi 

programokra az eddiginél több anyagi támogatást kérni. 
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Pedagógustalálkozó: Kalácska József kapta a Felvidéki Magyar Pedagógus 
Díjat 
2015. március 28. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a hétvégén az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a rozsnyói történelmi 

Városháza dísztermében tartotta a szlovákiai magyar pedagógusok XXI. országos 

találkozóját. A kétnapos szakmai rendezvény keretében tartott oktatáspolitikai műhely a 

szlovákiai magyar oktatásügy jövőképéről szólt. Ezen a fórumon került megvitatásra, hogy 

milyen jövőképet vázol a szlovákiai magyar oktatásügy számára a Magyar Közösség 

Pártjának önkormányzatiságra vonatkozó tervezete, a Most-Híd párt Polgári vízió 2016 

programja, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala több dokumentuma, valamint az SZMPSZ 

2014-2018-as időszakra vonatkozó programja. A Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat idén 

Kalácska József, a révkomáromi Selye János Gimnázium nyugalmazott tanára kapta. 

 

Rozsnyói pedagógustalálkozó - Draxler a párbeszéd híve 
2015. március 29. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Juraj Draxler oktatási miniszter eredetileg „A szlovákiai közoktatás fejlesztésének irányai“ 

címmel tartott volna előadást a rozsnyói szlovákiai magyar pedagógustalálkozón. Az 

előadás helyett végül a hallgatóságot érdeklő kérdésekre válaszolt. Daxler a kisiskolákat 

fenyegető veszéllyel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nem célja azok bezárása, mert 

elismeri, azok számos községben a kulturális élet egyedüli bástyáinak is számítanak. „A 

miniszter ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem adott végérvényes, határozott választ. 

Megjegyezte, hogy a parlament májusi ülésén majd még foglalkoznak ezzel a témával“ – 

mondta az SZMPSZ alelnöke. 

 

Duray: azt kell megvizsgálni, mi a gondok hierarchiája 
2015. március 29. – hirado.hu, Kossuth Rádió, hirek.sk 

Ha volt is száz évvel ezelőtt közös történelemtudat, az mára teljesen megszűnt - mondta 

Duray Miklós. A politikus, közíró erről a Magyar Rádió Vasárnapi újság című műsorában 

beszélt. Többről van szó, mint megmaradni magyarnak – mondta kérdésre válaszolva. 

Magyarnak lenni elvontan soha sem lehetett, csak talán annyi kihívással soha nem állt 

szembe az ember, mint most. Azt kell megvizsgálni, mi a gondoknak a hierarchiája. Mert 

ha mindenáron csak azt propagálom, hogy maradj magyar, és tartsd meg az anyanyelved, 

ugyanakkor munkanélküli az ember, vagy elvándorolni kényszerül, akkor ez pusztába 

kiáltott szó – hangoztatta.  
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Fennállásának negyed évszázadát ünnepelte a VMDK 
2015. március 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A vajdasági magyarság rendszerváltás utáni első érdekvédelmi szervezete 1990. március 

31-én tartotta meg alakuló közgyűlését Doroszlón. A területi és személyi elvű magyar 

önkormányzatiságot tűzte ki céljául. A díszülésen Csonka Áron elnökön kívül üdvözlő 

beszédet tartott még Horváth-Ódry Márta alelnök, a VMDK nyugat-bácskai körzeti 

szervezetének elnöke, aki az alapítók egyike is, valamint Tari István, a párt másik alelnöke. 

  

Újvidék csatlakozott a kétnyelvű oktatás bevezetésének projektumához 
2015. március 28. – Vajdaság Ma 

Újvidék csatlakozott a vajdasági kormány azon projektumához, amelynek célja a szerb és 

az angol kétnyelvű oktatás bevezetése Vajdaság iskoláiban. Jelenleg a székvárosi Jovan 

Jovanović Zmaj Gimnázium és a Petőfi Sándor Általános Iskola vesz már részt a 

programban. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár elmondása szerint már három éve 

tart a kétnyelvű oktatás bevezetésére vonatkozó projektum, az eredmények pedig 

pozitívak. 

  

Pavel Domonji: A nacionalisták félnek Vajdaság autonómiájától 
2015. március 27. – Vajdaság Ma 

Az elmúlt két évben kiveszett a közbeszédből a regionalizáció és a decentralizáció témája, 

de ugyanakkor erősebbek lettek a Vajdaság autonómiájának eltörlésére vonatkozó 

követelések – jelentette ki Pavel Domonji politológus. „A szerb, a magyar és a többi 

nacionalista képzeletében a vajdaságiak gyengíteni akarják az összes etnikai közösséget, 

fenyegetést jelentenek a nemzetre és az államra nézve is. A szerb nacionalisták például úgy 

vélik, hogy Vajdaság autonómiája szétválasztja a szerbeket a Duna innenső és túlsó partján 

élőkre” – fejtette ki Domonji. Szavai szerint a szerbiai politikai kultúrában 

hagyományosan rettegnek a decentralizációtól, amit állami, területi és nemzeti 

fragmentációnak tartanak. 

  

Szabadka: Fordítói szemináriumot tartottak az MNT szervezésében 
2015. március 27. – Vajdasági Ma, Hét Nap 

A Magyar Nemzeti Tanács március 26-án fordítói szemináriumot szervezett a Magyar 

Házban, Szabadkán azon önkormányzatok fordítói részére, amelyekben a magyar nyelv 

hivatalos használatban van. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyelvi jogok 

érvényesítése, a többnyelvűség megvalósulása gyakran a minőségi fordítószolgálatok 

hiánya, esetleg a meglévőek túlterheltsége miatt elmarad. 
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A magyar kultúrát népszerűsítették szombaton a szerb fővárosban 
2015. március 28. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi városi szervezete a Kalemegdanon, a 

nándorfehérvári vár mellett szervezett zenés, táncos, gasztronómiai bemutatót. A 

rendezvényt azonban az eső miatt a közeli múzeumba költöztették. Nebojša Marjanović, 

belgrádi elnök, VMSZ: „Mi már régen megmutattuk, hogy a belgrádi munkánk egyik 

jelentős része a szerb–magyar barátság erősítése, kifejezetten a népeink közötti kulturális 

kapcsolat révén. A két népet számos elszakíthatatlan szál köti össze.” A tavaly júniusban 

megnyílt belgrádi Collegium Hungaricum vendégként szerepelt a rendezvényen. Az 

intézmény kiemelt célja, hogy programjai révén népszerűsítse a magyar kultúrát. 

 

Magyar tankönyvek érkeztek az iskolába 
2015. március 28. – Friss Újság, nagykaroly.ro 

Magyar nyelvű szakkönyvekkel gazdagodott péntek délelőtt a Simion Barnutiu Szakképző 

Líceum, a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve" program keretében. A program 

sikerességét mi sem bizonyítja jobban, minthogy péntek délelőtt Dunai Mónika és 

Petneházy Attila, magyar parlamenti képviselők érkeztek az intézménybe méghozzá két 

nagy doboznyi tankönyvvel, melyek a magyar nyelven tanuló diákok nagy segítségére 

lesznek. 

 

„Magyarország támogatja Ukrajna európai integrációját” 
2015. március 27. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, mukachevo.net 

Dr. Keskeny Ernő, Magyarország ukrajnai nagykövete március 15-én nemzeti ünnepünk 

alkalmából Kárpátaljára érkezett. Ebből az alkalomból a mukachevo.net készített vele 

interjút. A beszélgetés során a tisztviselő az ukrajnai helyzettel kapcsolatban elmondta, 

hogy a magyarok aggodalommal figyelik a történéseket, együtt éreznek a lakossággal. 

Emellett rokonszenvvel tekintenek az ukrán kormány erőfeszítéseire, melyet az ország 

helyzetének stabilizálása érdekében tesz. Hangsúlyozta, hogy Magyarország számára 

nagyon fontos Ukrajna békéje és stabilitása, hiszen háborús időszak esetén nem tudják 

megfelelően fejleszteni a kétoldalú kapcsolatokat. 

 

Tanulmányi támogatás az Amerikai Kossuth Klubtól a Rákóczi- főiskola 
hallgatóinak 
2015. március 27. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Az Amerikai Kossuth Klub, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA) és a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közötti szóbeli megállapodás értelmében az 

Amerikai Kossuth Klub – immár sokadszor – vissza nem térítendő támogatást ajánlott fel 

a beregszászi főiskolán tanuló hallgatók részére. Az egyszeri támogatás igénylésére 
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vonatkozó pályázati felhívás a főiskola belső honlapján volt elérhető az intézmény hallgatói 

számára. A nyertes hallgatóknak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Rákóczi 

Napok rendezvénysorozatának keretében szerdán adták át a tanulmányaik folytatását 

elősegítő egyszeri tanulmányi támogatást. 

 

Pécs 10 millióval támogat két kárpátaljai magyar települést 
2015. március 27. – Kárpátalja, hirado.hu, Kossuth Rádió 

Az Ukrajnát fenyegető humanitárius katasztrófa a kárpátaljai magyarokra is veszélyt 

jelent, ezért Pécs önkormányzata csütörtökön felvette a kapcsolatot Nagydobrony és 

Mezőgecse polgármestereivel, és felajánlotta támogatását. A magyar kormányfő előző nap 

felhívást tett közzé, hogy a megyei jogú városok lehetőségük szerint segítsék a kárpátaljai 

magyarlakta településeket. Páva Zsolt, Pécs polgármestere elmondta: az adomány első 

részét jövő héten juttatják el a két kárpátaljai településre. 

 

Állományvédelmi és digitalizálási program a beregszászi levéltárban 
2015. március 27. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

A beregszászi levéltár 2014 óta áll szerződéses viszonyban Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériumával, aminek köszönhetően jelentős mértékben javult a 

dokumentumok állagmegőrzése, illetve digitalizált formában is elérhetővé váltak a 

térképek, adatok – írja a Kárpátalja Ma. Március 26-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének díszterme adott otthont a projektzáró 

sajtótájékoztatónak. Dr. Orosz Ildikó elismerését fejezte ki az állományjavító munka 

kapcsán, kiemelve, hogy Beregszász a levéltári kutatások kincsestára, és bár korábban igen 

nehéz volt hozzáférni az ott tárolt információhoz, mára azonban az egész világ számára 

hozzáférhetővé váltak az adatok. 

 

A kelet-ukrajnai béke megteremtését szorgalmazta éves közgyűlésén a 
KMKSZ 
2015. március 28. – MTI, Kárpátinfo, Magyar Hírlap 

A kelet-ukrajnai háborús konfliktus békés rendezését, a súlyos gazdasági válság mielőbbi 

megoldását, az Ukrajnában élő nemzetiségek jogai európai normáknak megfelelő 

biztosítását szorgalmazta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a 

szombaton Beregszászon tartott XXVI. közgyűlésén, amelyen az ukrán válság kárpátaljai 

magyarokra gyakorolt hatásának és a magyarság közösségként való megtartásának 

kérdései szerepeltek. A közgyűlésen tartott helyzetértékelő beszámolójában Brenzovics 

László, a KMKSZ egy évvel ezelőtt megválasztott elnöke, az ukrán parlament képviselője 

hangsúlyozta: "Az ukrán vezetésnek tudomásul kell vennie, hogy Ukrajna soknemzetiségű 

állam, s az országban tervezett közigazgatási és közoktatási reform megvalósítása során 

figyelembe kell venni a nemzetiségi kisebbségek érdekeit." 
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Ötmillió forinttal támogatja Nagybereget a szekszárdi önkormányzat 
2015. március 28. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja 

Ötmillió forinttal támogatja a szekszárdi önkormányzat a kárpátaljai Nagybereg 

önkormányzatát – mondta a tolnai megyeszékhely polgármestere szombaton az MTI-nek. 

Ács Rezső (Fidesz-KDNP) emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök felhívást 

tett közzé, hogy a megyei jogú városok támogassák a kárpátaljai falvakat. “Szekszárd teljes 

mellszélességgel kiáll a kezdeményezés mellett, tudjuk, milyen nehéz helyzetben vannak az 

ott élő magyarok” – tette hozzá. A pénzadományt napokon belül átutalják a nagyberegi 

önkormányzatnak. 

 

Rákóczi Anna maradt a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének 
elnöke 
2015. március 29. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Magyar Hírlap 

A Cseh- és a Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) a jövőben is kiemelt figyelmet 

kíván fordítani a nemzeti önazonosság megerősítésére, az anyanyelv, a magyar kulturális 

hagyományok megőrzésére és ápolására - hangsúlyozták a szervezet tisztújító 

közgyűlésének résztvevői, akik szombaton tanácskoztak Prágában. A küldöttek ismét 

Rákóczi Annát választották meg országos elnöknek. 

 
  

C
se

h
o

rs
zá

g
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/otmillio-forinttal-tamogatja-nagybereget-szekszardi-onkormanyzat
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20150329091015/Rakoczi-Anna-maradt-a-Cseh-es-Morvaorszagi-Magyarok-Szovetsegenek-elnoke.html
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20150329091015/Rakoczi-Anna-maradt-a-Cseh-es-Morvaorszagi-Magyarok-Szovetsegenek-elnoke.html


 

 

 

 

 

 
13 

 

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 
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Románia Szerbia Horvátország 
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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/

