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2015. április 1. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, hirado.hu, Magyar
Nemzet, MNO, Magyar Hírlap
Lemondott szerdán képviselői mandátumáról Markó Attila, az RMDSZ törvénytelen
restitúciós döntésekben való részvétel miatt többrendbeli hivatali visszaéléssel gyanúsított
honatyája. A politikus a Facebookon jelentette be a hírt, amely nyomán okafogyottá vált az
a szerdai voksolás, amelyen a képviselőháznak az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály
(DNA) második olyan kéréséről kellett volna szavaznia, amely Markó Attila RMDSZ-es
képviselő előzetes letartóztatásának jóváhagyását indítványozta. „Ma lemondtam
parlamenti képviselői mandátumomról. Életem legnehezebb döntését hoztam meg azzal,
hogy ártatlanul önként kilépek abból a munkából, amire az életemet tettem fel” – írta
Markó. A politikus a Krónikának elmondta: akkor sem tér haza, ha a DNA ezek után a
kiadatását kéri.

Vezető hírek

Markó Attila lemondott képviselői mandátumáról

Markó Attila: lemondásommal feloldom a másokra is nehezedő nyomást
2015. április 1. – transindex.ro
Nyílt levelet tett közzé weboldalán Markó Attila RMDSZ-es politikus azt követően, hogy
ma Facebook-oldalán jelentette be lemondását parlamenti képviselői mandátumáról. A
képviselő mai döntését azzal magyarázza, hogy mentelmi jogának megvonásáról ma
döntött volna a képviselőház, lemondásával azonban a szavazás tárgytalanná vált. Markó
nyílt levelében kitér arra is, hogy lemondásával fel szeretné oldani az általa másokra
nehezedő nyomást, ugyanakkor hangsúlyozta, lemondása ellenére ártatlannak tartja
magát. Kiemelte, számára Románia jogállamisága már a Mikó-döntéssel együtt megszűnt,
valamint, hogy az ügyészség az eljárások során visszaélések sorozatát követte el.

Együttműködésre szólítja fel a Kerekasztal az MKP-t és a Most-Híd pártot
2015. április 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala levelet intézett a Híd és az MKP elnökéhez az egy év
múlva esedékes parlamenti választás kapcsán. A levélben a civil szervezeteket tömörítő
ernyőszervezet a hatékonyabb érdekképviselet érdekében hangsúlyozza az együttműködés
szükségességét. A Kerekasztal felhívja a figyelmet arra, az aktuális történések alapjaiban
határozzák meg a felvidéki magyar politikai érdekképviselet jövőbeni állapotát, a
szlovákiai magyarság elemi érdeke, hogy az országos politikában, így a parlamentben
minél hatékonyabb érdekképviseletet sikerüljön felmutatni.
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2015. április 1. - MTI
Málenkij robot címmel a kárpátaljai magyarok 1944-es deportálását bemutató kiállítást
nyitottak meg szerdán a Debreceni Egyetemen. Az 1944 novemberétől málenkij robotra
elhurcolt, többségükben szibériai munkatáborokban elhunyt magyarokra emlékező
kiállítást tavaly ősszel Brüsszelben, az Európai Parlament épületében is bemutatták idézte fel a debreceni megnyitón Bocskor Andrea néppárti EP-képviselő. Orosz Ildikó, a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke figyelemfelkeltőnek nevezte a
kiállítást, amely reményei szerint egy "dominóeffektus" első része, amely ráirányítja
Nyugt-Európa figyelmét a 20. század fasizmus melletti másik torzszülöttére, a
kommunizmusra.

Magyarország

Málenkij robot - A kárpátaljai magyarok deportálásáról nyílt kiállítás
Debrecenben

Pályázat a külhoni tanároknak

Kelemen: Markó Attila lemondása bátor és korrekt lépés
2015. április 1. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI
„Mi továbbra is bízunk Markó Attila ártatlanságában, akinek lemondását bátor és korrekt
lépésnek tartom. Azzal a döntésével, hogy a letartóztathatóságáról szóló mai szavazás előtt
benyújtja a lemondását, egyrészt saját magáról, másrészt az RMDSZ-ről is levett abból a
nyomásból, amit az utóbbi napokban érezni lehetett” – nyilatkozta Kelemen Hunor.

Erdély

2015. április 2. – Magyar Nemzet
Meghívásos pályázat útján összesen százmillió forint vissza nem térítendő támogatást oszt
szét az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) határon túli pedagógusszervezetek
között – tudta meg a Magyar Nemzet. Az egyik pályázati kiírás révén 14 határon túli tanári
egyesület, szövetség és módszertani központ összesen 60 millió forinthoz juthat hozzá,
amit működésre, fejlesztésre, oktatási szolgáltatásokra költhetnek. Az elnyerhető összeg
szervezetenként 700 ezer – 31 millió forint. A másik pályázat részeként pedig a
szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák szervezésére nyerhetnek pénzt a
pedagógusszervezetek, olyan programokra, amelyek a magyar nyelvű továbbképzési
rendszer megerősítését szolgálják.

Ez vár Markó Attilára az ügyvédje szerint
2015. április 1. – maszol.ro
Markó Attila ügyvédje arra számít, hogy hamarosan európai elfogatóparancsot adnak ki
ügyfele ellen. Az ügyvéd szerint a politikus lemondása után semmi akadálya már annak,
hogy az ügyészség az előzetes letartóztatás elrendelését kérje a legfelsőbb bíróságtól. „És
ezt ezúttal a hiányában meg is fogják tenni, mert ügyfelemet időközben többször is
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Folytatja alkotmánymódosító munkálatait az RMDSZ
2015. április 1. – transindex.ro, maszol.ro
A képviselőház és szenátus alkotmánymódosító bizottságának március 31-i, keddi ülésén
került sor annak a dokumentumnak a megvitatására, amely az alkotmánybíróság
határozata alapján elemezte az alaptörvény módosító javaslatainak irányelvét. Az
elemzést, amely a Velencei Bizottság véleményezésén alapul, a szakbizottság mellett
tevékenykedő tudományos tanács készítette el. Az alkotmánymódosító bizottság alelnöke,
Máté András képviselő az ülést követően elmondta: az RMDSZ-nek újra be kell nyújtania
az alkotmánymódosító javaslatait. „A meglévő javaslatainkat úgy módosítjuk, hogy közben
figyelembe vesszük az alkotmánybíróság által megfogalmazottakat, így azon javaslatcikkelyeket, amelyeket alaptörvénybe ütközőnek minősítettek, átfogalmazzuk” – mondta.

Erdély

beidéztek előállítási paranccsal, ám nem jelent meg az ügyészségen. Így megállapították,
hogy Markó Attila kivonja magát a bűnvádi eljárás alól” – magyarázta.

Fordítókat alkalmazna a Kovászna Megyei Tanács
2015. április 1. – Krónika, Erdély Ma
Szinkrontolmácsokat alkalmazna a Kovászna megyei önkormányzat: Tamás Sándor
megyei tanácselnök a miniszterelnökségtől fogja kérni öt állás meghirdetésének
jóváhagyását. Tamás elmondta: a közigazgatási egységekben a kétnyelvűség alkotmányos
jog, és ennek az elvnek a jegyében fogja igényelni azt is, hogy a kormány fedezze a megyei
utak mentén kihelyezett kétnyelvű irányjelző táblák többletköltségét. A fordítói állások
meghirdetése annak kapcsán került napirendre, hogy a megyei önkormányzat e heti ülésén
Bedő Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) képviselője ismét felvetette: a felszólalók
ritkán élnek anyanyelv-használati jogukkal.

Elkezdődött a Partiumi Keresztény Egyetem bővítése
2015. április 1. – Krónika
Decemberre kell elkészülnie a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) új belvárosi
épületszárnyának, amelynek építési munkálatai csütörtökön kezdődtek el. Az esemény
kapcsán szerdán tartott sajtótájékoztatón Tőkés László, a PKE alapítói tanácsának elnöke
emlékeztetett, az egyetem a 25 éve alapított Sulyok István Református Iskolából nőtte ki
magát másfél évtizeddel ezelőtt. Mindehhez azonban elengedhetetlen volt a magyar
kormány kezdeti és azóta is folyamatos támogatása, mivel a román állam nemcsak az
állami magyar egyetem visszaállítására nem mutatott hajlandóságot, de a romániai
magyar adófizetők pénzéből sem költött az időközben nagy erőfeszítésekkel létrehozott és
fenntartott erdélyi magyar magánegyetemekre. A magyar kormány támogatásával épülhet
fel a PKE új szárnya is, amelynek János Szabolcs rektor szerint kardinális jelentősége van,
hiszen már régóta teremhiánnyal küszködnek.
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2015. április 2. – Erdély Ma, Háromszék
Új elnöke van a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP), aki felhatalmazást
kapott a szervezettől arra, hogy tárgyaljon a Magyar Polgári Párt (MPP) sepsiszentgyörgyi
szervezetének vezetőjével, hogy megalapozzák az együttműködést a jövő évi
önkormányzati és parlamenti választásokon. Röviddel azután, hogy Bedő Zoltán
bejelentette mindezt, megérkezett az országos elnökség közleménye, amely
szabálytalanságokra hivatkozva érvénytelenítette a hétfői sepsiszentgyörgyi tisztújítást.

Erdély

Vitatott elnökség a sepsiszentgyörgyi EMNP-ben

Románia: rasszista autonomisták

Csáky Pál EP-képviselő Puss Sándort jelöli az Európai Polgár Díjra
2015. április 1. – Felvidék Ma, hirek.sk
Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Európai Polgár Díjat. Csáky Pál EPképviselő idén Puss Sándor jezsuita szerzetest jelöli a díjra. Puss atya egész eddigi életét és
szerzetesi hivatását a rászorulók és a fiatalok megsegítésének szentelte. Jezsuita
szerzetesként sokrétű szociális munkát folytat, gyermekotthonokban élő gyerekekkel és
szenvedélybetegekkel foglalkozik. Az általa indított Jóindulat – Dobroprajnosť polgári
társulás különböző jótékonysági tevékenységeket folytat Szlovákiában és a határokon túl
is.

Felvidék

2015. április 2. – Demeter Szilárd – Heti Válasz
Az Európa Tanács egyik bizottsága elé került a székelyföldi autonómia ügye, amit annak
elnöke egyórás vita után „kényes kérdésnek” minősített a témát. Azaz a kérdés Románia
belügye, mindenki menjen haza beszéljék meg egymás között. A párbeszéd már meg is
kezdődött a védelmi minisztérium közzétett egy vitairatot, amelyben közbiztonsági
veszélyt jelent az etnikai autonómia eléréséért végzett tevékenység. Az erdélyi magyar
pártok persze tiltakoztak, az ActiveWatch román jogvédő szervezet pedig felhívta a
figyelmet arra, hogy hatósági visszaéléseket szülhet és az autonómiáról szóló párbeszéd
megakadályozásához vezethet, ha közbiztonsági veszélyforrásnak tekintik az autonómia
követelését.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. április 2-i számában olvasható.)

Erdélyi Jánosra emlékeztek Nagykaposon
2015. április 1. – Felvidék Ma
Erdélyi János születésének 201. évfordulójára emlékeztek Nagykaposon a költő, filozófus
Erdélyi János Magyar Tannyelvű Alapiskola iskolakertjében álló szobránál. Az ez évi
Erdélyi-ünnepség a nagykaposi Magyar Közösségi Ház, a Csemadok és az Erdélyi János
nevét viselő iskola közös szervezésében valósult meg. A koszorúzás előtti beszédében Gabri
Rudolf a közösségi ház igazgatója utalt arra, hogy a város legjelesebb szülöttéről a 60-as
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2015. április 2. – Felvidék Ma
Alaposan felborzolta a kedélyeket a törvénytárban most megjelent 65/2015 számú, a
novellizált közoktatási törvény középiskolákra vonatkozó végrehajtó rendelkezéseit
tartalmazó miniszteri rendelet. Annak is a második paragrafusa, mely a minimális
osztálylétszámokat kezeli. Nem véletlenül. Az említett sorok arról szólnak, hogy a
következő tanév júniusának végén a középiskolák igazgatói szélnek kell eresszék azon
osztályaikat, ahol az a bizonyos osztálylétszám nem éri el a 17 főt.

Felvételi felkészítőt szervez az MNT
2015. április 1. – Pannon RTV, Vajdaság RTV
Indulnak a Magyar Nemzeti Tanács ingyenes elektronikus és tantermi felvételi felkészítői.
Jelentkezni április 10-éig lehet. Az érdeklődő érettségizők számára a programok április 14től július 1-jéig elérhetőek. A diákok a magyar nyelv és irodalom, német nyelv, angol nyelv,
informatika, kémia, matematika, földrajz, fizika, biológia, történelem, alkotmány és
állampolgári jogok, közgazdaságtan, pszichológia tantárgyak közül választhatnak.

Felvidék

Kiss Beáta: Kíméletlen eljárás, megszűnő iskolák

Vajdaság

évek elejétől minden éven megemlékezik a Csemadok, sajnos az idén szomorú epizód
árnyékolja be a megemlékezést, hisz pár héttel ezelőtt meghalt Erdélyi Zsuzsanna
Kossuth-díjas néprajztudós, Erdélyi János unokája, aki egyike volt azoknak, akik az
Erdélyi János kultusz ápolásáért a legtöbbet tették.

Magyarkanizsára látogatott Magyarország belgrádi nagykövete
2015. április 1. – Vajdaság Ma
Pintér Attila első hivatalos bemutatkozó látogatásán a Tisza-menti község oktatási és
művelődési helyzetével ismerkedett A belgrádi magyar nagykövet, akinek társaságában
egyebek mellett ott volt Bakó Tamás, a nagykövetség gazdasági irodájának vezetője is,
mintegy egyórás beszélgetést folytatott dr. Bimbó Mihállyal, a város polgármesterével és
munkatársaival, majd látogatást tett néhány oktatási és művelődési intézményben.
Magyarkanizsa polgármestere nagyra értékelte a magyar nagykövet első hivatalos
látogatását, ami kiemelten fontos a határ menti Magyarkanizsa község számára, hisz
ahogyan eddig, a jövőben is külön gondot fordít az anyaországgal való kapcsolatok
ápolására, akár gazdasági, akár oktatási vagy éppen művelődési téren
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2015. március 31. - Kárpátalja
Sajnos, nemegyszer előfordul, hogy magyar szülők - bár lakóhelyükön magyar iskola vagy
iskolai tagozat is működik - ukrán tanintézetbe vagy kéttannyelvű iskolák esetében az
oktatási intézmény ukrán tagozatába íratják be gyermekeiket. Úgy gondolják, gyermekük
csak abban az esetben tanulja meg az államnyelvet, ha ukrán iskolába jár, pedig sok-sok
példát hozhatunk fel annak bizonyítására, hogy ez nem igaz. A szerző három olyan fiatalt
mutat be, akik magyar iskolákat végezve jutottak be részben idegen nyelvű felsőoktatási
intézményekbe, ahol szép eredményeket értek el, hangsúlyozva: a boldogulás útján
egyáltalán nem jelent akadályt az anyanyelvű iskolába járás, sőt éppen ellenkezőleg,
hatalmas előnyökkel jár.

Kárpátalja

„Mindenképpen jó volt, hogy magyar iskolába jártam”

Kárpátalja, végállomás?
2015. április 2. – Borbás Barna – Heti Válasz
Beregszászon egy-egy plakáton és az áldozatoknak emléket állító fényképfalon kívül
semmi nem utal arra, hogy Ukrajnában háborús helyzet van. A Heti Válasz három fő
pontban foglalja össze, hogy mi okozza a legtöbb problémát Kárpátalján. Az első az
elvándorlás. Jelenleg sokkal gyorsabban lehet eljutni Londonba, mint Kijevbe és akik
kimennek nem is biztos, hogy visszatérnek. A megoldás itt is a háborús helyzet
megszűnése, hiszen alapvetően erős a kárpátaljai magyarság identitása. A mindennapi
megélhetés komoly problémákba ütközik, hiszen a hrivnya elértéktelenedett és általában
csak a rezsire elegendő. Rövidtávú megoldást jelent a háborús helyzet megszűnése,
hosszútávon pedig az anyaország támogatása, hogy a magyarság birtokában lévő földeket
meg tudja művelni. A harmadik problémát a nemzetiségi konfliktus jelenti. A keletről
betelepülő ukránok módosították a nemzetiségi összetételt, amire megoldást az nyújthat,
ha a helyi magyarság népességnövekedést mutat.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. április 2-i számában olvasható.)
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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