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2015. április 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke eleget tesz a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztala felkérésének, a párt részt vesz majd az ernyőszervezet kezdeményezte
háromoldalú egyeztető találkozón. A Kerekasztal március 31-én kezdeményezte, hogy az
MKP és a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt a jövő évi parlamenti választások kapcsán
üljenek tárgyalóasztalhoz, mivel „a szlovákiai magyarság elemi érdeke, hogy az országos
politikában, így a parlamentben minél hatékonyabb érdekképviseletet sikerüljön
felmutatni”. Berényi József válaszában leszögezte: „a Magyar Közösség Pártja a szlovákiai
magyar közösség egységes parlamenti képviseletének megteremtése, Dél-Szlovákia
régióinak gazdasági felzárkóztatása érdekében – elnöki szinten – részt vesz a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala által kezdeményezett találkozón”. Bugár Béla, a Híd elnöke április
9-én ad választ arra, hogy pártja részt vesz-e a találkozón.

Vezető hírek

Az MKP részt vesz a Kerekasztal kezdeményezte megbeszélésen

Megtartotta első ülését a kisebbségi akcióterv kidolgozásáért felelős
munkacsoport

Mégis szavazhat szerdán a képviselőház Markó Attila mentelmi jogáról
2015. április 7. – transindex.ro
Mégis szavaz a képviselőház Markó Attila mentelmi jogáról, amennyiben a lemondását
nem eredetiben nyújtja be - döntött a ház állandó bizottsága. A lemondást ugyanis csak
másolatban kapták kézhez, és ezt nem fogadhatják el - idézi Marcel Ciolacu képviselőházi
titkárt a Mediafax. Markó Attila múlt szerdán mondott le képviselői mandátumáról,
azelőtt, hogy a képviselőház szavazott volna mentelmi jogának megvonásáról, ezért a
szavazást elnapolták. A DNA korábban három ügyben kérte Markó letartóztatásának
engedélyezését.

Erdély

2015. április 7. – Pannon RTV
Megtartotta első ülését kedden Belgrádban az a munkacsoport, amelynek feladata egy
kisebbségi akcióterv kidolgozása. Ez a cselekvési terv az egyik alapfeltétele annak, hogy
megnyíljon az igazságügyről és az emberi jogokról szóló 23. tárgyalási fejezet Szerbia és az
Európai Unió között. Az akciótervet az év végéig kell elfogadni. A kisebbségi akciótervben
szerepelnek majd a kisebbségek aktuális helyzetéről szóló adatok, a nemzeti tanácsok
hatásköreit, vagyis az oktatást, a tájékoztatást, a nyelvhasználatot és a kultúrát érintő
kérdések, illetve minden olyan kérdés, amelynek elmélete a szerbiai jogban már szerepel, a
gyakorlatban viszont további javításra szorul. Az egyik nagyon fontos kérdés a részarányos
foglalkoztatás lesz.
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2015. április 7. – transindex.ro
Egy, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektorának címzett, de több sajtóorgánumnak
is elküldött levél írója szerint Gáspárik Attila, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház
igazgatója, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára a Catedra din scenă című kötete
olyan, idézőjel nélküli szövegrészeket tartalmaz, amelyek más szerzők szellemi termékei,
ráadásul a szóban forgó művek a bibliográfiában sincsenek feltüntetve. A levélíró három
szerzőt említ, akiktől szerinte Gáspárik hivatkozás nélkül emelt át szövegrészleteket: O.
Șafran, Andrei Cosmovici és Ioana Petcu.

Erdély

Plagizálással vádolják Gáspárik Attilát

Román egységet sért a Szent László híd?
2015. április 8. – Krónika
Nem hagyta jóvá a Bihar Megyei Névadásokat Elbíráló Bizottság, hogy Szent Lászlóról
nevezzék el a Nagyvárad központjában lévő egykori Kishidat, a testület véleményezése
azonban mindössze konzultatív jellegű, így a városi képviselő-testület dönthet úgy, hogy
mégiscsak a városalapítónak állít emléket a névadással. A prefektúra érvelése szerint a
lovagkirály „megzavarná a román nemzeti egység szimbolikáját”. Huszár István
alpolgármester pozitív végkifejletben reménykedik.

Nem történt előrelépés a Maros megyei közintézmények magyar feliratozása
terén
2015. április 8. – Krónika
Nemcsak a nyelvi jogokat szabályozó hazai törvényekre és nemzetközi egyezményekre, de
a prefektusi hivatal felhívására is fittyet hánynak a Maros megyei kormányhivatal
alárendeltségébe tartozó intézményvezetők. Utóbbiak többsége még csak válaszra sem
méltatta a prefektúráról még 2014 augusztusában kiküldött körlevelet, amelyben a hivatal
az anyanyelvhasználatról kért tájékoztatást. A prefektúra alárendeltségébe tartozó 34
dekoncentrált intézmény vezetői közül alig tízen méltatták válaszra Nagy Zsigmondot.

A trikolór viselésére int az ortodox püspök
2015. április 8. – Krónika
A román népviselet felöltésére és piros-sárga-kék öv viselésére intette virágvasárnapi
marosfői prédikációjában a székelyföldi ortodoxokat a Hargita és Kovászna megyei görög
keleti vallásúak új püspöke, Andrei, aki szerint fel kell vállalniuk identitásukat. „Most, a
húsvéti ünnepek időszakában a püspökséghez tartozó híveket arra biztatom, hogy öltsék
fel a népviseletet és a mi drága trikolórunkat, ami mindig ott volt a szent ikon mellett” –
fogalmazott az egyházfő a Voceatransilvaniei.ro hírportál tudósítása szerint.
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2015. április 8. – Krónika
Több mint 43 ezer borítékot kapott már a Szülőföldön magyarul program keretében a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ), a magyar kormány által a külhoni
magyar nyelvű oktatásban részt vevők támogatására működtetett program romániai
lebonyolítója. A szervezet illetékese, Bartolf Hedvig közölte, egy levélben átlagosan 1–2
gyermek számára igényelnek támogatást, így számításaik szerint eddig közel 78 ezer
óvodás és iskolás számára kérték már szüleik a 2014–2015-ös tanévre a nevelési, oktatási,
valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást. Ennek alapján és az előző évek adatai szerint
úgy vélik, most járhat a felénél az igénylés.

Erdély

Félúton tarthat a Szülőföldön magyarul program

Feljelentették a prefektust
2015. április 8. – Krónika
Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Sebastian Cucu Kovászna megyei prefektus ellen
Gazda Zoltán. A Sepsiszéki Székely Tanács elnöke szerint a kormánymegbízott nem
teljesítette feladatát, amikor március 10-én nem fogadta azt a küldöttséget, amely a
petíciót akarta benyújtani. Elmondta: a belügyminisztérium prefektusokat felügyelő
vezérigazgatójánál tett feljelentést, jelezte, hogy a törvény értelmében a prefektus
kötelessége a társadalmi feszültségek felügyelete, feloldása, ám a kovásznai
kormánymegbízott nem tett ennek eleget, sőt maga szítja a feszültséget.

Zuhanás a román sajtópiacon

Nincs elsős, 40 év után bezár a kisebbségi iskola
2015. április 7. – Új Szó
Negyven év után bezárja kapuit a homonnai ukrán tanítási nyelvű alapiskola. A homonnai
a régió egyetlen ilyen jellegű tanintézménye volt. A diáklétszám tartósan alacsony volt,
idén pedig nem írattak be elsős. Az iskola fenntartása folyamatosan csökkenő diáklétszám

Felvidék

2015. április 8. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Mélyrepülésben van a romániai nyomtatott sajtó: a bukaresti Példányszám-auditáló Iroda
(BRAT) legfrissebb adatai szerint az országos napilapok eladása a tavalyi év utolsó hárpm
ónapjában számottevően csökkent 2013 hasonló időszakához képest. Jól teljesítenek
ugyanakkor a romániai magyar napilapok, amelyekből majdnem annyit adnak el a másfél
milliós kisebbségi közönségnek, mint a központi sajtóból a tizennyolcmilliós többségnek. A
Bihari Napló a legolvasottabb az auditált magyar kiadványok közül: a vizsgált időszakban
átlagban 10870 lapot nyomtattak ki. A második legkelendőbb helyi napilap a Szatmári
Friss Újság, míg a harmadik helyen a Csíki Hírlap áll.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. április 8-i számában olvasható)
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Továbbképzés pedagógusoknak: Ahol a csodák kezdődnek
2015. április 7. – Vajdaság Ma
A Nagybecskereki Módszertani Központ szervezésében egy háromnapos akkreditált
továbbképzés vette kezdetét, amelyen 22 óvodapedagógus, tanító és tanár vesz részt, akik a
környező
településekről
érkeztek,
mégpedig
Erzsébetlakról,
Lukácsfalváról,
Szentmihályról, Muzslyáról és Nagybecskerekről. Ezúttal az Ahol a csodák kezdődnek
munkacímet kapta a 24 pontot/órát érő képzés, amelyet Besnyi Szabolcs
élménypedagógiai tréner vezet. Mint mondta azért választották ezt a címet, mert a
foglalkozások arra összpontosítanak, hogy el kell hagyni a megszokottat, ki kell lépni a
komfortzónából, és ha ez sikerül a részvevőknek, akkor ott valahol kezdődik a csoda.

Vajdaság

mellett egyre nagyobb terheket rótt az önkormányzatra. A 2008/09-es tanévben 123, a
2011/12-es tanévben 78, a jelenlegi iskolaévben pedig csak 47 diák tanult az intézményben.

Könyvtár Moholon és Törökfaluban?
2015. április 7. – Magyar Szó
Az adai Szarvas Gábor Könyvtár igazgatója, Csonka Áron elmondta, hogy két tartományi
titkárság három pályázatán nyertek támogatást az intézmény fejlesztésére. A könyvtár a
művelődési és tájékoztatási titkárságtól 55 000 dináros támogatást kapott fénymásolónyomtató gép vásárlására, valamint ugyanettől a titkárságtól 70 000 dinárt új könyvek
beszerzésére. A tervek szerint az összeg feléből gyermekkönyveket vesznek, a másik felét
pedig a felnőttrészleg könyvállományának bővítésére fordítják. A könyvtárigazgató
közölte, hogy a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság pályázatán 430 000 dinárt ítéltek
meg a könyvtárnak, amely a gyermekkönyvtár vizesblokkjának a kialakítására fordítja a
támogatást.

Pásztor István: A vajdasági magyarság érdekérvényesítése jól halad
2015. április 7. – Pannon RTV
A vajdasági magyarság állami szintű érdekérvényesítési törekvései jól haladnak. Erről
Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyilatkozott az MTVA-nak a Pannon
RTV stúdiójából. Pásztor hangsúlyozta, hogy Szerbia és Magyarország viszonya sosem volt
ilyen harmonikus. Ennek a viszonynak a legnagyobb haszonélvezője kétségkívül a
vajdasági magyarság – emelte ki a VMSZ elnöke. A Vajdasági Magyar Szövetség immár egy
éve tagja az Aleksandar Vučić miniszterelnök által vezetett aktuális szerbiai kormánynak.
A VMSZ öt államtitkárral vesz részt az államigazgatásban. Pásztor István pártelnök
elmondta, hogy a titkárok a szerbiai minisztériumokban sikeresen felkaroltak több, a
vajdasági magyarság szempontjából is fontos ügyet.
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2015. április 8. – Hét Nap
A községi anyanyelvi versenyt a hagyományokhoz híven az idén is a csantavéri Hunyadi
János Általános iskola szervezhette meg. Tizenhárom iskola 81 tanulójának anyanyelvi
tudása mérettetett meg. A versenyt a fő szervező, Ozsvár Ildikó nyitotta meg, ezután pedig
a magyar nyelvről szóló versek, dalok hangzottak el a házigazda hunyadis diákoktól.

A Kossuth-szobrot tovább keresik

Vajdaság

Községi anyanyelvi verseny a Hunyadiban

Segítség a rászoruló kárpátaljai falvaknak
2015. április 7. – Kárpátalja
Mezőgecsében, a községházának helyt adó Kajdy-kúria nagytermében a Páva Zsolt
polgármester által vezetett pécsi küldöttség átadta Pécs megyei jogú város pénzadományát
Mester András mezőgecsei polgármesternek. Páva Zsolt elmondta, Nagydobronnyal a
2011-ben Pécsett indított, a nemzet egységét és összetartozást erősítő Magyarok Kenyere
akció kapcsán alakult ki kapcsolata Pécs városnak. Mezőgecsére pedig Kolozsvári László
barátjuk hívta fel a figyelmüket, ezért ennek a két községnek hoztak pénzadományt. Páva
Zsoltot elkísérte Kárpátaljára többek között a segélyakcióhoz csatlakozott olimpiai-, világés Európa-bajnok vízilabdázó, Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, dr.
Kiss Tibor, a pécsi Biokom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Kárpátalja

2015. április 8. – Magyar Szó
A rendőrség negyedik napja keresi a Nagypéntek hajnalán eltűnt magyarittabéi Kossuthszobrot. Ez az egyetlen releváns információ, amit Petes Béla tanácselnök kapott eddig a
rendőrségtől. Azt mondták neki, hogy a nyomozás érdekében sem hivatalos, sem nem
hivatalos információt egyelőre nem adhatnak. Nem hivatalos értesüléseink szerint
kihallgattak olyan személyeket, akik a Kossuth-szobor környékén laknak, afelől
érdeklődve, hogy észleltek-e valami gyanúsat Nagypéntek éjjelén, amikor is a faluban erős
szél fújt, esett az eső, s mindez segíthette a tolvajokat abban, hogy észrevétlenek
maradjanak. Ellenőrizték a térfigyelő kamerákat is néhány helybeli elárusítóhelyen, hogy
netán azok segítségével beazonosíthassák a gyanús, vidéki rendszámtáblájú járműveket.

Testvériskolák, ha találkoznak…
201. április 7. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma
A Tiszakeresztúri Általános Iskola 2009 tavaszán kötött testvériskolai szerződést a
Budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi
Általános Iskolával. Ekkor találkoztunk először anyaországi barátainkkal. Az elmúlt immár
hat év alatt a találkozások rendszeressé váltak, mivel egyik évben mi látogatunk a budaörsi
iskolába, másik évben pedig ők jönnek hozzánk. Ez idő alatt már szoros baráti kapcsolatok
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Kárpátalja

alakultak ki. Idén a Tiszakeresztúri Általános Iskolán volt a sor, amelynek diákjai és
tanárai március 20-án látogattak el magyarországi testvériskolájukhoz.
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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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