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2015. április 9. – MTI, hirado.hu
A kormány ismét felhívással fordul minden megyei jogú városhoz és Budapesthez, hogy
vállaljanak felelősséget egy-egy kisebb kárpátaljai magyar közösség sorsáért, nyújtsanak
segítséget nekik a humanitárius katasztrófa elkerülése érdekében - mondta a
Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtökön Budapesten. Lázár János
sajtótájékoztatóján közölte: napi kapcsolatban állnak Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség elnökével a 200 ezres magyar közösséget érintő helyzet
értékelése érdekében. A kormány jelentős anyagi támogatást nyújt minden Kárpátalján
dolgozó pedagógusnak, és segít abban is, hogy a szülők a gyermekeknek a napi étkezést
biztosítani tudják - ismertette.

Vezető hírek

Lázár: ismételt felhívás a kárpátaljai magyarság megsegítésére

A Most-Híd nem vesz részt a Kerekasztal kezdeményezte megbeszélésen
2015. április 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, nol.hu
A napokban a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala háromoldalú találkozót kezdeményezett a
szlovákiai magyar közösség egységes parlamenti képviseletének megteremtése céljából.
Berényi József pártelnök már kedden jelezte, az MKP részt vesz a megbeszélésen. A MostHíd csütörtökön kiadott nyilatkozatában a kezdeményezést visszautasította, azt
manipulatívnak nevezte, s egyúttal magyarázatot vár a Kerekasztaltól. A Híd közleménye
szerint „több, köztük a Kerekasztalhoz közel álló forrásból is megerősítésre került, hogy a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala vezető testületének, a koordinációs bizottságnak az
egyik tagja, Orosz Örs előrehaladott állapotban lévő tárgyalásokat folytat az MKP-val arról,
hogy a kilencedik helyen felkerül az MKP parlamenti jelöltlistájára”. A Kerekasztal
válaszában leszögezte: a szervezet továbbra is „a politikai pártoktól függetlenül ténykedik,
miközben a közelgő parlamenti választásokra való tekintettel a közügyekkel kiemelten
foglalkozik”.

Pénzt és állásokat
érvényesítéséhez

kér

Pontától

Tamás

Sándor

a

kétnyelvűség

2015. április 9. – transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro,
Krónika, Marosvásárhelyi Rádió, Magyar Hírlap
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke írásos kéréssel fordult Victor Ponta
miniszterelnökhöz: az önkormányzati vezető új állásokat, valamint további anyagi
támogatást kér azért, hogy az intézmény zökkenőmentesen alkalmazhassa az anyanyelvi
jogokat. „Az elmúlt években, ha sokszor nem is, de több alkalommal volt példa arra, hogy
valamelyik határozattervezet magyar fordítása nem készült el a tanácsülésre. A törvény
szerint azon megyék tanácsai, amelyek esetében a magyar lakosság számaránya eléri a
20%-ot, kötelező az anyagokat két nyelven, azaz románul és esetünkben magyarul
elérhetővé tenni. Kovászna megye lakosságának a legutolsó népszámlálási adatok szerint
73 százaléka magyar, tehát a jogszabály itt is érvényes. Mindezek ellenére, éppen az
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Vádemelés Markóék ellen
2015. április 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, hirado.hu, Magyar
Hírlap
Hivatali visszaélés miatt vádat emelt a DNA Markó Attila lemondott RMDSZ-es képviselő,
Theodor Nicolescu nemzeti liberális párti honatya, Horia Georgescu, az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) volt vezetője és kilenc további személy ellen abban az
ügyben, amelyben kárpótlási ügyekkel gyanúsították meg őket. Markó Attila – akit három
rendbeli, különösen nagy kárt okozó, magát vagy másokat jogtalan haszonhoz juttató
hivatali visszaéléssel vádolnak, és akinek előzetes letartóztatását egy másik, szintén
restitúciós ügy miatt a képviselőház már jóváhagyta, és emiatt Budapestre távozott – több
ízben is cáfolta, hogy részese lett volna a korrupciós ügyleteknek, illetve hogy tudott volna
egykori kollégái üzelmeiről. Leszögezte: nem tér haza, mivel a Székely Mikó Kollégium
visszaszolgáltatása miatt rá korábban kirótt felfüggesztett szabadságvesztés miatt nem
tartja jogállamnak Romániát, és nem kíván ártatlanul börtönbe kerülni.

Erdély

álláskeret megkötései miatt, az önkormányzat nem alkalmazhat teljes munkaidős fordítót
vagy fordítókat: mivel alkotmányos jogról van szó, a miniszterelnök segítségét kértük ez
ügyben” – fogalmazott Tamás Sándor.

Johannis belpolitikai tanácsadójával tárgyalt az EMNT küldöttsége
2015. április 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen
Laurenţiu-Mihai Ştefannal, a román államelnöki hivatal belpolitikáért felelős elnöki
tanácsosával találkozott szerdán az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) küldöttsége.
A bukaresti Cotroceni-palotában lezajlott megbeszélésen Sándor Krisztina ügyvezető
elnök, valamint Mátis Jenő és Nagy Pál alelnökök az autonómia, a regionális átszervezés, a
magyar egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának folyamata, valamint a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) témáját vetette fel.

Az EMNP tájékoztatja a nemzetközi szervezeteket a restitúció állásáról
2015. április 9. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Magyar Hírlap
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) botrányosnak tartja, hogy Romániában 25 év sem volt
elegendő a kommunista diktatúra idején államosított ingatlanok visszaszolgáltatására, és
ezért arra készül, hogy tájékoztassa a nemzetközi szervezeteket a romániai restitúció
állásáról. Erről Szilágyi Zsolt, a párt elnöke beszélt egy csütörtöki kolozsvári
sajtótájékoztatón. Szilágyi Zsolt elmondta, a kommunista állam mintegy 2140 ingatlant
vett el a történelmi magyar egyházaktól, ezeknek kevesebb mint a felét adták vissza. Az
elnök üdvözölte, hogy az Egyesült Államoknak a zsidó vagyon visszaszolgáltatását vizsgáló
különmegbízottja továbbra is érdeklődést mutat a téma iránt.

3

2015. április 9. – maszol.ro
Nemcsak magyar ajkúak kérik a többnyelvű helységnévtáblák kifüggesztését Kolozsváron,
hanem a románoknak is igényük a multikulturalizmus megjelenítése – hívta fel a figyelmet
a Musai-Muszáj akciócsoport egyik tagja, Bethlendi András. Arra a kérdésre, hogy
számszerűen hány román látta el kézjegyével a kérvényeket, az akciócsoport tagja
elmondta, most nem tudták a sok dokumentum miatt összeszámolni, de a március 12-én
leadott 300 kérvény esetében ez az arány több mint tíz százalékos volt. „Ez nem azt jelenti,
hogy a román ajkúaknak mindössze tíz százaléka támogatja ezt az ügyet, hanem azt, hogy
mi elsősorban olyan helyeken gyűjtjük az aláírásokat, amelyeket nagyobb arányban
látogatnak magyarok" – tette hozzá.

Erdély

Románok is kérik a többnyelvű táblákat

Hátrányt jelent Soós Zoltán vallása?
2015. április 10. – Krónika
Partnerre talált az erdélyi történelmi magyar egyházak képviselőiben a három erdélyi
magyar párt, amely május végén előválasztást készül szervezni Marosvásárhelyen: a
lelkészek csütörtökön támogatásukról biztosították az összefogó politikusokat. A
háttérbeszélgetésekből viszont kiderült: nem minden pap örül maradéktalanul annak,
hogy a polgármesteri székre eddig egyedüliként jelentkező Soós Zoltán a Hit
Gyülekezetének tagja.

Esély a műemlékeknek

Rákóczi Ferenc halálának 280-ik évfordulójára emlékeztek
2015. április 9. – Új Szó
Szerda délután négy órakor 60 kassai magyar gyűlt össze a Szent Erzsébet-székesegyház
északi kapujánál. Szesztay Ádám főkonzul jelenlétében megkoszorúzták Rákóczi szobrát. A
koszorúzás után a fejedelem kriptájába vonult át a tömeg, ahol közösen elénekelték a
magyar himnuszt.

Felvidék

2015. április 10. – Krónika , Erdély Ma
Történelmi lehetőség előtt állunk, ami az erdélyi magyar épített örökség megőrzését illeti,
a jelenlegi európai uniós költségvetési periódusban, azaz 2020-ig ugyanis összesen 500
millió eurónyi támogatás áll Románia rendelkezésére műemlék épületek felújítási,
állagmegőrzési munkálatainak finanszírozására – hangzott el csütörtökön
Szatmárnémetiben a Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő által szervezett konferencián,
amelynek keretében Szatmár megyei polgármesterek számára tartottak ismertetőt a
küszöbön álló pályázati lehetőségekről.
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2015. április 10. – Új Szó
Beadvánnyal fordult az MKP etikai bizottságához a párt komáromi alapszervezetének
kilenc volt tagja. Kérdéseiket 12 pontban foglalták össze, és arra keresik a választ, hogy a
komáromi alapszervezet Országos Tanács általi január 24-i feloszlatása, valamint az azóta
tett egyes lépések összhangban vannak-e a párt alapszabályával. Annak megállapítását
kérik, a Komáromi Járási Elnökség és a párt országos elnöke vétett-e az alapszabály ellen.

Felvidék

Firtatják a pártelnök felelősségét

Törvény a kisebbségi kultúráról

Szabadka a nemzet fővárosa – Potápi Árpád János nyitotta meg a Nemzetközi
Magyar Matematikai Versenyt
2015. április 9. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma, Hét Nap
A szabadkai városháza dísztermében nyitották meg a XXIV. Nemzetközi Magyar
Matematikaversenyt, amelynek harmadik alkalommal ad otthont Vajdaság. A versenyen,
amely a természettudományok mellett a kultúra és a magyar nyelv ápolását is kiemelt
hangsúllyal kezeli, csaknem 250 diák vesz részt a Kárpát-medence minden tájáról. Az
ünnepélyes megnyitón Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős
államtitkára is részt vett. Örömét fejezte ki, hogy Szabadka ez alkalommal egy kicsit a
magyar nemzet fővárosává vált. “Ma ami itt összefogja a diákokat egyaránt, az a
matematikának a szeretete, annak a tudása és a magyar kultúra, a magyar összetartozás
érzése. Örülök annak, hogy Szabadka ebből a szempontból most egy kicsit újra a nemzet
fővárosává vált.

Vajdaság

2015. április 10. – Új Szó
A Híd hétfőn bemutatja a kisebbségi kultúra finanszírozásának megoldásáról szóló
törvényjavaslatát – jelentette ki Bugár Béla. A párt tavaly jelentette be, hogy elkészíti a
jogszabálytervezet, amikor a parlament elfogadta a többségi kultúra független
finanszírozását biztosító Művészeti Alap létrehozásáról szóló törvényt. A Híd hasonló
független intézményt hozna létre a kisebbségi kultúra finanszírozására is.

Zentáról is szerveznek utazást a DS tiltakozó nagygyűlésére
2015. április 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Vučić-kormány elmúlt egy évének intézkedéseit értékelte a Demokrata Párt zentai
szervezete sajtótájékoztatóján, ahol bejelentették, a párt április 25-ére meghirdetett
belgrádi tiltakozó nagygyűlésére Zentáról is szerveznek utazást. A polgárok körében
tapasztalható óriási elégedetlenség miatt a Demokrata Párt április 25-én tiltakozó
nagygyűlést tart Belgrádban, amelyre Zentáról is szervezetten utaznak majd el, ugyanis
fontosnak tartják, hogy felemeljék a szavukat azok ellen az intézkedések ellen, amelyek
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2015. április 9. – Pannon RTV
Klimatológiai, talajtani és limnológiai méréseket végeznek a következő négy napban
Zentán a helyi Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és a Nyíregyházi Főiskola Eötvös
József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói, akik a Határtalanul! program
keretében érkeztek a Tisza-parti városba. A nyíregyházi intézmény évek óta rendszeresen
részt vesz a Határtalanul! programban. Az idén az általános és középiskolás diákok
kategóriájában is eredményesen pályázott.

Kárpátaljai Katolikus Családtalálkozót szervez a beregszászi egyházközség
2015. április 10. – Kárpátinfo
A Beregszászi Római Katolikus Egyházközség Kárpátaljai Magyar Katolikus
Családtalálkozót szervez május 16-án, szombaton, Beregszászban a Pásztor Ferenc
Közösségi Házban. A tavalyi esperesi kerületi családi nap után szeretnék kárpátaljai
szintűre kiterjeszteni a rendezvényt, minél több családot bevonni. Hagyományteremtő
jelleggel, hosszú távú célokkal valósul meg a találkozó. A rendezvény célja katolikus
magyar öntudatban megtartani a kárpátaljai családokat, egy magyarságmegtartó
családhálózat létrehozása.

Vajdaság

Határtalanul! – közös programban vesznek részt a nyíregyházi és zentai
diákok

Kárpátalja

által a kormány ellehetetleníti az ország lakosságának életét, aminek következtében mind
többen kényszerülnek arra, hogy külföldön próbáljanak szerencsét, mivel az itthon
maradásban már semmiféle perspektívát nem látnak.

Üzleti vállalkozási fórum Beregszászon
2015. április 10. – Kárpátinfo
Az ukrán-magyar határ mentén elterülő két megye –Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye – között a kultúra, a sport, a kereskedelem és a turizmus vonatkozásában – jól
kiépített kapcsolatrendszerről beszélhetünk. Ám a gazdaság legtöbb ágát mindez
mostanáig szinte érintetlenül hagyta. A beregszászi székhelyű Négyhatár Vállalkozók
Szövetsége által a Vérke-parti városban rendezett üzleti-vállalkozási fórumot éppen azért
szervezték meg, hogy felmérjék a határ menti gazdasági együttműködésben rejlő
lehetőségeket. Nagy
Ignác
beregszászi
magyar
konzul a
rendezvényen
hangsúlyozta: az Kárpátalján évek óta működő külhoni érdekeltségű vállalkozások –
közöttük a magyarok – jelentős száma bizonyítja, hogy még ilyen nehéz körülmények
között is lehet eredményesen, profitorientáltan gazdálkodni.
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2015. április 9. – volksgruppen.orf.at
Zenei workshopot rendeznek Burgenland magyar népzenei együttesei Őriszigeten az
április 11-12.-i hétvégén. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület „Csörge“ zenekara,
valamint a Burgenlandi Magyar Népfőiskola „Őri Banda“ citerazenekara is
előképzettségtől függetlenül várja közös muzsikálásra az érdeklődőket. A kétnapos
Burgenlandi Magyar Népzeneoktatás a tartomány „Burgenland zenél“ című tematikus
évén belül kerül megrendezésre. A szervezők profi zenészeket és teljesen kezdőket is
szívesen várnak a programra kortól függetlenül.

Őrvidék

Burgenlandi magyar népzenei műhely

Migráció vagy mobilitás? Magyarok Ausztriában

Második helyen végzett az Edmontoni Magyar Kultúrkör Hungária futball
csapata a városi kupa bajnokságon
2015. április 9. – Nemzeti Regiszter
Azz edmontoni „Mini World Cup” futball bajnokságon a Hungária a régi szép időkre
emlékeztető dicsőséggel szerepelt. Az edmontoni futball egyesület vagyis az Edmonton
District Soccer Association kétévente rendezi meg a mini világkupát. A Kanada
multikulturális képét tükröző fordulóban olyan országok szerepeltek akik futball kultúrája
említésre méltó. Az olasz, szerb, ukrán, csillei, angol és megannyi más országot képviselő
csapatok mellett ebben az évben a magyar öregfiúk is összeálltak, hogy megismételjenek
egy évtizeddel ezelőtti győzelmet.

Diaszpóra

2015. április 9. - volksgruppen.orf.at
„Migráció vagy mobilitás? Magyarok Ausztriában: Az új bevándorlók“ címmel rendez
nemzetközi konferenciát Bécsben a Bécsi Magyarok Központi Szövetsége, valamint a Bécsi
Egyetem Finnugor Tanszéke április 16-én és 17-én. A rendezvénynek a Bécsi Egyetemi
Campus aulája és Bécsi Magyar Nagykövetség ad helyet. Az utóbbi években becslések
szerint csaknem 100.000 főre nőtt az Ausztriában élő magyarok száma. A konferencia azt
a kérdést veti fel, hogy ez a tendencia az EU által támogatott mobilitásnak köszönhető-e,
vagy pedig ez a folyamat egy új bevándorlási hullámnak tekinthető-e?
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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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