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2015. április 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Április 25-én Magyarcsernyén tartja meg tisztújító közgyűlését a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) – erősítette meg az információt Egeresi Sándor, a VMSZ elnökségének
tagja. Pásztor István jelenlegi párvezető az egyedüli jelölt a pártelnöki tisztségre.
Ugyanakkor megválasztják majd a VMSZ Tanácsát is, írja a Blic napilap. A VMSZ 51 tagú
Tanácsába 114 egyén jelölte magát. A párt Tanácsából 21 tagot választanak meg a VMSZ
Elnökségébe, a pártelnök pedig három tagot javasol az alelnöki tisztségekre – magyarázta
Egeresi Sándor.

Vezető hírek

Pásztor István az egyedüli jelölt a VMSZ elnöki posztjára

A CNCD-hez fordul az EMNP a nagyváradi Szent László híd miatt

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség vezetőjét fogadta
Potápi Árpád János
2015. április 8. – MTI, kormany.hu
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár hivatalában fogadta szerdán a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa újraválasztott
elnökét, Horváth Ferencet. A felek áttekintették a muravidéki magyarságot érintő időszerű
kérdéseket, különös tekintettel a kétnyelvű oktatásban, a kétnyelvű ügyvitelben és a
községi magyar nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásában felmerülő problémákra.
Horváth Ferenc elnök ismertette az MMÖNK és a muravidéki magyar intézmények idei
terveit, kiemelve a szervezet fennállásának 40. évfordulója alkalmából tervezett
eseménysorozatot.

Magyarország

2015. április 8. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Erdély Ma
A Bihar megyei prefektúra intézményi keretei között működő névadásokat elbíráló
bizottság éppen húsvét idején tette közzé indoklását, miért nem támogatja, hogy a
városalapító Szent Lászlóról nevezzék el a Nagyvárad központjában található hidat. Ebben
az áll: zavarná a román nemzeti egységet, ha egy magyar királyról kapná nevét a híd közölte az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete. Csomortányi István, az EMNP
Bihar megyei szervezetének elnöke szerdai sajtótájékoztatóján kifejtette: igaz, hogy a helyi
tanácsra nézve nem kötelező érvényű a bizottság döntése, de az megállapítható, hogy egy
olyan diszkriminatív magyarázat, mely feszültséget gerjeszt a Váradon élő román és
magyar közösség között. Ugyanakkor az eredeti problémát sem oldja meg, vagyis a Szent
László-szobor főtéri elhelyezésének kérdését.
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2015. április 8. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro
Bár szerdára tűzték ki az időpontját, szavazatképtelenség miatt ismét elmaradt a
képviselőházi szavazás a korrupcióval gyanúsított RMDSZ-es képviselő, Markó Attila
letartóztatásának jóváhagyásáról. Valeriu Zgonea, az alsóház elnöke el is napolta az ülést
az ortodox húsvét utánra, mivel nem volt meg a szavazatképességhez szükséges létszám.
Az ülésen 135 képviselő volt jelen, a szavazatképességhez azonban 197-re lett volna
szükség.

Erdély

Markó-ügy: elmaradt a szavazás

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen nem tudnak a Gáspárik Attilát ért
plágiumvádról
2015. április 8. – transindex.ro
Gáspárik Attila nem kereste meg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet a személyét
érintő plágiumvádakkal kapcsolatban – tudta meg a Transindex a felsőoktatási intézmény
rektorától. Sorin Crișan elmondta, amennyiben hivatalos értesítést kapnak a iași-i
Alexandru Ioan Cuza Egyetemtől vagy az oktatási minisztériumtól, úgy a hatályos
jogszabályoknak megfelelően fognak eljárni. A rektor nem kívánt az ügy lehetséges
következményeiről beszélni, mivel azok csak „konkrét helyzetben” relevánsak. Az
intézményvezető megjegyezte, hogy az egyetem semmiféle levelet nem kapott a keddi nap
folyamán Gáspárik Attila plágiumgyanújával kapcsolatban.

Plágiumvád ismeretlen szerzőtől Gáspárik Attila ellen
2015. április 8. – szekelyhon.ro, Krónika
Plágiumvád vagy lejáratási kampány szereplőjévé vált Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház vezérigazgatója és a Művészeti Egyetem tanára. Egy ismeretlen levélíró
doktori dolgozata nagy részének eredetiségét kérdőjelezi meg. Gáspárik szerint lejáratási
szándék is lehet a háttérben.

Megvan az ezer kérvény a többnyelvű kolozsvári helységnévtáblákért
2015. április 8. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
A Musai-Muszáj civil kezdeményező csoport csütörtökön, április 9-én, reggel 8 óra 30
perctől kezdődően további hétszáz kérvényt fog iktatni Kolozsvár Polgármesteri Hivatalán,
melyekben a kolozsváriak a háromnyelvű (román, magyar és német) helységnévtáblák
kihelyezését kérik: "CLUJ-NAPOCA", "KOLOZSVÁR", "KLAUSENBURG". A MusaiMuszáj csoport március 12-én már háromszáz kitöltött formanyomtatványt iktatott a
Kolozsvár Polgármesteri Hivatalán, így a többnyelvű helységnévtáblák szükségességét már
ezer kérvény támasztja alá.
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2015. április 8. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Az elmúlt hetekben zajló küldöttállítási folyamat lezárult, ennek eredményeként az
RMDSZ 12. kongresszusán 778 szavazati joggal rendelkező küldött vesz részt, a szövetségi
elnöki tisztségért egyedül Kelemen Hunor indul – számolt be Kovács Péter kongresszusi
biztos. Az Újratervezés szlogennel fémjelzett eseménynek a kolozsvári Diákművelődési
Ház ad otthont április 17-18-án.

Erdély

778 küldött vesz részt az RMDSZ kongresszusán

Őrizetben marad Mezei János
2015. április 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Őrizetben marad Mezei János gyergyószentmiklósi polgármester, miután a
Marosvásárhelyi Törvényszék szerdán elutasította a korrupcióval vádolt elöljáró
szabadlábra helyezését. Így továbbra is érvényben van a harminc napos előzetes
letartóztatás. A magyar polgári párti politikus azt kérte, hogy az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) által kezdeményezett vizsgálat idején hatósági megfigyelés alatt, de
szabadlábon védekezhessen. A törvényszék azonban elutasította a kérést, a polgármester
48 órán belül fellebbezhet az ítélet ellen.

Nem kell magyarul tudnia a Szilágy megyei jegyzőnek
2015. április 8. – Krónika
Újból meghirdette a megüresedett jegyzői állást Szilágyperecsen község önkormányzata,
ezúttal azonban kivették a hirdetés szövegéből azt a kitételt, miszerint a jelentkezőknek
magyarul is kell tudni. Boncidai Csaba, a Szilágy megyei település polgármestere
elmondta, bár már nincs erre vonatkozó követelmény, reméli, hogy az állás elnyerője azért
megtanul magyarul. A közhivatalnokok ügynöksége által megszervezett versenyvizsgát
április 20-án tartják.

Ortodox püspökről nevezték át a kovásznai szívkórházat
2015. április 9. – Krónika
Semmibe véve a helyiek tiltakozását, az egészségügyi minisztérium megváltoztatta a
kovásznai szívkórház nevét: az alapító, Benedek Géza neve elé az 1918- as román
nagygyűlés szervezésében markáns szerepet vállaló Iustinian Teculescu ortodox püspök
neve került. Tatár Márta, a szívkórház kardiológus főorvosa elmondta, az intézményben
dolgozókat felháborította a módosítás, és levélben kérték a szaktárcát: vizsgálja felül
döntését.

Folytatódik a pereskedés a csíki sör márkanévért
2015. április 8. – Erdély Ma
Folytatódik a pereskedés a csíki sör márkanévért a Ciuc Premiumot gyártó Heineken
Románia és az Igazi Csíki Sört gyártó Lixid Projekt Kft. között. Lénárd András, az Igazi
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MKP: sorsunk és utunk közös
2015. április 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A roma kultúra április 8-i világnapja alkalmából kedden ünnepi találkozóra került sor
Rimaszombatban, az Aranybika Szállodában. A találkozón Berényi József, az MKP elnöke
ünnepi köszöntőjében párhuzamba állította a magyar és a roma kisebbség
identitásvállalását. Hangsúlyozta a roma pedagógusok szükségességét és a közös útkeresés
folytatásának fontosságát. A szlovákiai roma és a magyar közösség sorsa szerinte közös,
különösen igaz ez a Bodrogközben, Gömörben vagy az Ung-vidéken. Ha a magyar
közösség gazdaságilag, kulturális és egyéb téren erősödik, a roma közösség is erősebbé
válik, és ugyanez fordítva is igaz.

Felvidék

csíki sör gyártója elmondta, a suceavai táblabíróság márciusban a Heineken Romániának
azt a kérését utasította el jogerősen, amelyben a multinacionális cég törvényszéki elnöki
rendelettel próbálta azonnali hatállyal bezáratni az Igazi csíki sört gyártó csíkszentsimoni
gyárat. A tulajdonképpeni márkaperben várhatóan csak évek múltán születik jogerős
ítélet.

Liliomos évszázad – cserkészgyűjtemény kiállításának megnyitója Léván
2015. április 8. – Felvidék Ma
A Felvidéki Cserkészgyűjtemény kiállításának megnyitójára invitálta a közönségét április
7-én a lévai 46. számú Kittenberger Kálmán cserkészcsapat a Reviczky Házba. A tárlatot a
helyi cserkészcsapat fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezték meg Liliomos
évszázad címmel.

Az MKDSZ-t nem hívta meg a tárgyalásra a Kerekasztal
2015. április 9. – Új Szó
Fehér Csaba, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke sajnálatosnak
tartja, hogy a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala pártjukat nem hívta arra a 2016-os
választási együttműködésről szóló tárgyalásra, amelyre a Híd és az MKP vezetői kaptak
meghívást. A párt honlapján közzétett nyilatkozat szerint ezzel a Kerekasztal semmibe
vette az MKDSZ szavazóinak és szimpatizánsainak politikai akaratát. Tokár Géza, a civil
ernyőszervezet szóvivője leszögezte: a Híd és az MKP között már korábban is voltak
tárgyalások, ezért szólították meg ennek a két pártnak a vezetőit, de nem céljuk, hogy
bárkit diszkrimináljanak.
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2015. április 9. – Magyar Szó
A felsőoktatási intézményekbe való felvételizés kisebbségi nyelven történő
lebonyolításának szavatolásáról hozott egyebek között döntést tegnapi ülésén a
Tartományi Képviselőház. A javaslatot a hatalmi koalíció (Demokrata Párt, Vajdasági
Szociáldemokrata Liga és Vajdasági Magyar Szövetség) és a Szociáldemokrata Párt
képviselői támogatták, az ellenzéki pártok közül a Szerb Haladó Párt tartózkodott a
szavazás során, a Szerbiai Demokrata Párt ellenezte a döntés meghozását, a Szerbiai
Szocialista Párt és a Szerb Radikális Párt képviselői pedig nem szavaztak. Nyilas Mihály
tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár a javaslat kapcsán
újságíróknak elmondta, hogy a parlamenti határozat minden állami alapítású egyetem és
főiskola számára szavatolja annak feltételeit, hogy az érdekelt fiataloknak megadja az
anyanyelven történő felvételizés lehetőségét.

Vajdaság

Anyanyelvükön felvételizhetnek a kisebbségiek

Az anyanyelvi felvételi szavatolására kötelezték az Újvidéki Egyetemet

Közösségszervezőket küld Kárpátaljára a Magyar Cserkészszövetség
2015. április 9. – MTI, Orientpress
Fiatal közösségszervezőket küldenek Kárpátaljára, hogy segítsék az ottani települések
cserkészcsapatait, kisközösségeit, megszervezzék a gyerekek nyári táborozását - közölte a
Magyar Cserkészszövetség szerdán az MTI-vel. A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetséggel
és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával közös akció célja, hogy ösztönözze a
kisközösségek működését, segítse a nehéz helyzetbe került kárpátaljai ifjúság közösségi
életét - írták. A közlemény szerint a kárpátaljai cserkészcsapatok, kisközösségek, iskolák
vezetői és tanárai sok helyen elmenekültek a sorozások elől, a vezető nélkül maradt
közösségek élete és az ifjúsági szervezetek működése így lassan ellehetetlenül.

Kárpátalja

2015. április 8. – Vajdasági RTV
A vajdasági képviselőház kötelezte az Újvidéki Egyetem karait, hogy minden igénylő
számára tegye lehetővé az anyanyelvi felvételi vizsgát. Eddig is megvolt ez a lehetőség, de
több kar különböző ürüggyel nem mindig szavatolta. A képviselők foglalkoztak több
területrendezési tervvel, például azzal, hogy 1,2 milliárd eurós beruházással kiépítsék a
szerémségi öntözőrendszert. Ez a befektetés 6-10 év alatt megtérül. Döntöttek a Tisza
menti multifunkcionális környezetvédelmi terület tervének kidolgozásáról is. A
megvitatott napirendi pontok között szerepelt a tartományi biztonsági tanács tagjainak a
kinevezése és a Biosens Tudományos Kutatóintézet megalakítása.
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40 éves az MMÖNK: az érdekközösségektől az önkormányzati közösségig
2015. április 8. – Népújság
Idén ünnepelik a Szlovéniában élő őshonos nemzeti kisebbségek szervezettségének 40.
évfordulóját. Az elmúlt négy évtizedben a muravidéki magyarság – mint ahogy a
tengermelléki olasz közösség – szervezettsége sok mindenben változott, ideális szervezeti
formát azonban nem sikerült találni, így a változtatások jelenleg is aktuálisak. A
muravidéki magyarság 40 éves politikai szervezettségének tiszteletére az idén az MMÖNK
ősszel nagyobb horderejű rendezvénnyel is készülődik, ennek keretében gálaest, szakmai
konferencia, különböző kisebbségi vezetők látogatása várható, illetve ha elfogadják a
meghívást, akkor Szlovénia és Magyarország miniszterelnökei is jelen lesznek.

Kárpátalja

2015. április 9. – Balogh Roland – Magyar Nemzet
Egyre keményebbek a hétköznapok Kárpátalján, ahol egy bő év alatt az árak a
legoptimálisabb becslések szerint is megduplázódtak, miközben a fizetések gyakorlatilag
változatlanok maradtak. Kárpátaljai magyar fiatalok meséltek a Magyar Nemzetnek a
hétköznapokról, az egyre elkeserítőbb helyzetről és a jelenleg nagyon borús jövőképről. A
megkérdezettek arról meséltek: sok magyar településen családostól tervezik, hogy
átköltöznek Magyarországra, akad olyan család, ahol ezt már meg is lépték, miközben fél
éve még nem is tervezték. A főbb úti célok Magyarország, Csehország, Németország és az
Egyesült Királyság.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. április 9-i számában olvasható)

Muravidék

Erőteljes magyar exodus fenyeget Kárpátalján

A Geodéziai Hivatal furcsa kétnyelvűségi felfogása

Immár 5. alkalommal lopták el az alsóőri táblát
2015. április 8. – volksgruppen.orf.at
Húsvét vasárnap Alsóőrött ismét elloptak egy kétnyelvű helységnévtáblát. A nagyrészt
magyaroklakta falu tábláját először a tavalyi év februárjában lopták el, majd két hónappal
később ismét eltűnt egy tábla. Szeptemberben harmadszorra távolítottak el ismeretlen
tettesek kétnyelvű helységnévtáblát, ez év márciusában negyedszer, most pedig már az
ötödik rejtélyes táblalopás történt a faluban.

Őrvidék

2015. április 8. - Népújság
A szlovén országgyűlés két nemzetiségi képviselője, Roberto Battelli és Göncz László
levélben fordultak a miniszterelnökhöz, amelyben tiltakoznak a Geodéziai Hivatal
lakóhelyek, pontosabban a községek nevének írásáról szóló magyarázata ellen, amely csak
szlovén nyelven írná ki a községek nevét a személyes dokumentumokban is.
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2015. április 9. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
Képviseleti irodát nyitott Brüsszelben az Antall József Tudásközpont - közölte szerdán az
intézmény. A közlemény szerint a brüsszeli képviselet feladata hogy Magyarországot és a
kelet-közép-európai régiót előtérbe helyező szakpolitikai, kulturális és közéleti
programokkal színesítse a brüsszeli kulturális és tudományos életet, illetve, hogy
hozzájáruljon Magyarország és a régió felsőoktatási lehetőségeinek bővítéséhez,
nemzetközi kapcsolatainak fejlődéséhez. Az Antall József Tudásközpont azt is közölte,
hogy brüsszeli irodája nemzetközi tehetséggondozó programokat, illetve brüsszeli
tanulmányutakat is fog szervezni.

Brüsszel

Irodát nyit Brüsszelben az Antall József Tudásközpont
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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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