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2015. április 3. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Magyarország az Európai Unió országaival együtt határozottan elítéli az Oroszország által
Ukrajna ellen nap mint nap elkövetett területi agressziót – jelentette ki Németh Zsolt, az
Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke csütörtökön Kijevben, a testület
küldöttségének kétnapos látogatását összegezve az MTI-nek. Németh Zsolt kiemelte: a
látogatás célja az volt, hogy biztosítsák Ukrajnát Magyarország szolidaritásáról és
elkötelezettségéről Ukrajna területi integritása, szuverenitása és függetlensége mellett. A
kárpátaljai magyarságra kitérve hangsúlyozta: a magyar kisebbség mindenekelőtt békét,
stabilitást és kiszámíthatóságot akar az országban, illetve demokratikus Ukrajnát, amely
végrehajtja az alkotmányreformot, a decentralizációt és biztosítja azokat a jogokat,
amelyek teljesítésére a kijevi vezetés kötelezte magát.

Vezető hírek

„Elítéljük az orosz területi agressziót Ukrajnával szemben”

Markó Attila egyelőre nem jön vissza Romániába
2015. április 2. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma
Egyelőre nem kíván visszatérni Romániába Markó Attila, az RMDSZ szerdán lemondott
parlamenti képviselője, akinek az előzetes letartóztatásához kérte a parlament
hozzájárulását a DNA. A december óta Magyarországon tartózkodó politikus közölte,
megszüntette a romániai jogi eljárások iránti bizalmát a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium épületének a visszaszolgáltatása miatt ellene kirótt hároméves felfüggesztett
börtönbüntetés, és az a tény, hogy a DNA csupán azért kéri az előzetes letartóztatását,
mert tagja volt a kártérítéseket megítélő bizottságnak. „Számomra nem megoldás, hogy
hosszú évek múlva kiderül, hogy igazam volt, miközben engem jogtalanul bezárnak,
elnémítanak és meghurcolnak” - nyilatkozta a politikus.

Komárom 750: „Két országban élünk, de egy városban"

Nagykárolyig is ellát Dan Tănasă: szemet szúrt Kölcsey és Petőfi emléktáblája
2015. április 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Jogászokhoz fordult Kovács Jenő nagykárolyi polgármester azt követően, hogy a napokban
panaszt nyújtott be az általa elnökölt helyi RMDSZ-szervezethez a hivatásos feljelentőként

Erdély

2015. április 2. – Felvidék Ma
Zászlófelvonással, Észak- és Dél-Komárom képviselőinek közös ünnepi ülésével, valamint
a város középiskolásainak zenés történelmi-irodalmi műsorával emlékeztek meg
Komárom várossá válásának 750. évfordulójáról április 1-jén Révkomáromban. Komárom
750 év óta erős bástyaként szolgálja a magyarságot és Európát – jelentette ki beszédében
Dél-Komárom polgármestere. Molnár Attila kiemelte, Észak- és Dél-Komárom vezetése
arra törekszik, hogy a komáromiak a Duna mindkét oldalán úgy érezzék, bár két országban
élnek, de egy városban.
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Vass nem indul a marosvásárhelyi előválasztáson, Soóst támogatja
2015. április 2. – transindex.ro, Krónika
Nem indul Vass Levente a marosvásárhelyi előválasztáson, hanem Soós Zoltánt támogatja
- jelentették be az Erdély FM Arcvonal című közéleti műsorában. Hivatalosan még nincs
jelölt, ám Soós jelezte, hogy indulna az előválasztáson. Soós azt mondta, jó
kezdeményezésnek tartja az előválasztást, mivel Marosvásárhelyen összefogásra van
szükség, nem a pártok megméretkezésére. Saját helyét inkább a helyhatósági politikában
látja, mint országos tisztségekben, ahol viszont úgy gondolja, hogy Vass Levente jobban
tudna tevékenykedni.

Erdély

emlegetett Dan Tănasă, a sepsiszentgyörgyi Civil Egyesület az Európai Méltóságért
vezetője, amelyben arra szólítja fel őket, hogy cseréljenek le két, kizárólag magyar nyelvű
szöveggel ellátott köztéri emléktáblát.

Alig kommunikál egymással Románia és Magyarország
2015. április 2. – Erdély Ma, mno.hu
Bár már Victor Ponta hatalomra kerülése előtt sem volt felhőtlen a viszony Románia és
Magyarország között, a kapcsolat az utóbbi időben tovább romlott. Mára a kommunikáció
pedig szinte teljesen megszűnt. Demeter Szilárd, a Századvég elemzője szerint ennek
részben bukaresti belpolitikai okai is vannak.

Antal Árpád tűzbe tenné a kezét Markó Attiláért
2015. április 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Antal Árpád tűzbe tenné kezét Markó Attiláért, biztos benne, hogy az RMDSZ képviselője
nem követett el „sumákságot”. Sepsiszentgyörgy polgármestere csütörtöki
sajtótájékoztatón kifejtette: Markó Attila a kialakult helyzetben a legjobb döntést hozta,
amikor lemondott képviselői mandátumáról, hiszen nehezen lehet elvárni, hogy bízzon a
román igazságszolgáltatásban egy olyan embertől, akit évek óta ártatlanul meghurcolnak.
Antal Árpád rámutatott, hogy a kárpótlási bizottságban az volt Markó Attila feladata,
figyeljen oda, hogy az erdélyi ügyekkel is foglalkozzon a testület, különben ezek az ügyek
nehezen kerültek napirendre.

Vegyes fogadtatású marosvásárhelyi előválasztások
2015. április 2. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika
Annak dacára, hogy a marosvásárhelyi magyar közösség az elmúlt másfél évtizedben
minden egyes helyhatósági választás előtt szóvá tette, hogy vissza kellene térni a 2000-ben
alkalmazott előválasztási rendszerhez, miután a három magyar párt megegyezett a belső
verseny megszervezésében, vannak, akik máris megkérdőjelezik annak ésszerűségét és
korrektségét.
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2015. április 2. – szekelyhon.ro, Krónika
Hét csángómagyar fiatalnak adták át csütörtökön Csíkszeredában, a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségénél a P. Jáki Sándor Teodóz-ösztöndíjat. A tanulmányi
eredményeket elismerő ösztöndíjjal a középiskola után továbbtanuló fiatalokat segítik.

Erdély

Ösztöndíj továbbtanuló csángómagyar fiataloknak

Egymást dícsérték magyarok és románok
2015. április 2. – maszol.ro
Tulajdonságaikról, kultúrájukról, szokásaikról mondtak kedveseket egymásnak magyarok
és románok Kolozsvár főterén. A csütörtök délutáni flashmobon, amelyet a Musai-Muszáj
akciócsoport szervezett, a jó szomszédság érdekében szólaltak fel. Körülbelül tizenöt,
sorszámot húzó felszólaló dícsérte a másikat a csütörtöki villámcsődületen: ki a február
24-i román szerelmesek napját, a Dragobete-t említette és Ion Luca Caragiale-t hozzátéve,
az író sajnos ma is aktuális, ki azt mondta, a románok összetartóbbak az online
fórumokon, vagy hogy vidámabbak a magyaroknál.

Restitúciós dráma
2015. április 3. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika pénteki vezércikke szerint „Markó Attila most úgy döntött, Budapestről próbálja
igazát bizonyítani, mivel meggyőződése, hogy Romániában lábbal tiporják a
jogállamiságot. Küzdelme akár szélmalomharccá is válhat, tekintve, hogy jelenleg
Nyugaton a legnagyobb presztízsűnek tekintett romániai intézmény éppen a DNA.
Ráadásul saját – és a magyarügy – hitelességét az is csorbítja, hogy a közvélemény
szemében úgy tűnik föl: ahelyett, hogy kiállt volna az igazáért, elmenekült a felelősségre
vonás elől”.

Magyartalan a kovásznai prefektus üdvözlete
2015. április 3. – Krónika
Többnyire ékezetek nélkül, magyartalan megfogalmazásban olvasható a Kovászna megyei
prefektus köszöntése az intézmény honlapján. A hiányosságokra csütörtökön hívta fel a
figyelmet egy újságíró a prefektúrán tartott sajtótájékoztatón. Sebastian Cucu prefektus
kifejtette, nem ismeri a magyar nyelvet, de a szöveget megnézeti a hozzáértő kollégáival, és
megkéri, javítsák a hibákat.
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Fico: nem fogjuk elismerni Koszovó függetlenségét
2015. április 2. – bumm.sk
Csütörtökön Pozsonyban tárgyalt Robert Ficóval a szerb miniszterelnök, Aleksandar
Vučić. A találkozó végén tartott sajtótájékoztatón Fico arról biztosította szerb kollégáját,
hogy Szlovákia nem fogja elismerni Koszovó függetlenségét.

Dušan Nikolid az Újvidéki Egyetem új rektora
2015. április 2. – Vajdaság Ma
Dušan Nikolićot, az újvidéki Jogi Kar professzorát választották meg az Újvidéki Egyetem
rektorává. Az ellenjelölt Branislav Borovac, a Műszaki Kar (FTN) professzora 12 szavazatot
kapott, Nikolić pedig tizenhetet. Az Újvidéki Egyetem szenátusa ugyanakkor
megválasztotta az új rektor csapatát is: Biljana Abramović, a Természettudományi Kar
professzora a tanulmányügyi prorektor, Snežana Smederevac a Bölcsészettudományi
Karról tudományügyi prorektor, Saša Orlović, a Mezőgazdasági Kar professzora pedig a
pénzügyi prorektor lesz.

Felvidék

2015. április 2. – bumm.sk
Idén ünneplik Nyitrán a magyar pedagógusképzés 55. évfordulóját. A Nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara április 30-án ünnepi üléssel tiszteleg
az egykori hallgatók előtt.

Vajdaság

55 éves a nyitrai magyar pedagógusképzés

Már az iskolában elsajátíthatják a gyakorlati tudást a diákok
2015. április 2. – Pannon RTV
Az elméleti tudás mit sem ér gyakorlati tudás nélkül – ezt vallják a tanárok, a diákok és
persze a munkaadók is. Szerbiában is egyre több szakközépiskola ismeri fel ezt a tényt.
Éppen emiatt egyre több intézmény vezeti be a duális szakképzést. A Vegyészeti–
Technológiai Iskola szőlész-borász szakos tanulóinak is lehetőségük van gyakorlati tudást
szerezni. Hetente egy napot töltenek a tapasztalt gazdánál a tanulók, akik nemcsak
metszenek, hanem a zöld munkálatokba is besegítenek, ősztől pedig a borászatban
folytatják a munkát. Bóni László vállalkozó szerint még mindig hiányszakma a szőlészet és
a borászat. „Azt hiszem, ez már az ötödik generáció az iskolában, hogy akik befejezik,
általában levadászom a jó és ügyes tanulókat.”

2015. április 3. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
A szerbiai kormány csütörtöki döntése nyomán létrehozták a nemzeti kisebbségek
tanácsát, amelynek elnöki tisztségére Aleksandar Vučić kormányfőt nevezték ki. A
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2015. április 3. – Kárpátalja
Budafok-Tétény az elsők között reagált Orbán Viktor miniszterelnök úr múlt héten
elhangzott felkérésére, hogy a súlyos ukrajnai gazdasági válságra, háborús helyzetre való
tekintettel minden nagyobb magyarországi település válasszon magának egy-egy kisebb
kárpátaljai települést, amelyet a testvér-települési kereteken túlmenően hosszabb távon is
támogat – mondta a megbeszélést követő sajtótájékoztatón Karsay Ferenc polgármester,
hozzátéve, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség javaslata alapján esett a
választás a határ menti, beregszászi járásbéli Mezőkaszonyra, amely az 1900-as évek elején
még az egyik beszállítója volt az akkor már neves budafoki Törley pezsgőgyárnak. A
Budafok-Tétényi önkormányzat által elsőként elindított települési adománygyűjtő
akcióhoz tegnap 3 millió forintos felajánlással csatlakozott a Budapesti Önkormányzatok
Szövetsége is a kárpátaljai magyarok javára.

Méhes Márton elbúcsúzott a Collegium Hungaricumtól
2015. április 2. – Volksgruppen
Dr. Méhes Márton öt éven át volt a Balassi Intézet - Collegium Hungaricum igazgatója.
Méhes Márton 2010-ben került a Bécsi Magyar Intézet élére. A március 31-én
megrendezett búcsúesten számos vendéggel együtt pillantott vissza egy rendkívül gazdag
öt éves periódusra.

Őrvidék

Mezőkaszony lehet a támogatandó kárpátaljai kistelepülése BudafokTéténynek

Kárpátalja

kormány sajtóirodájának közlése szerint a tanács a nemzeti kisebbségek jogainak
megvalósulását illetve a nemzetek közötti viszonyok alakulását követi majd figyelemmel
Szerbiában. A tanács élére kinevezett kormányfő kijelentette: Szerbia bármikor kész lesz
tárgyalni a koszovói albánokkal, de soha nem fogja elismeri Koszovó függetlenségét.
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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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