Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. április 21.

2015. április 20. – MTI, Magyar Hírlap, InfoRádió, hirado.hu
Nem tartja szükségesnek az állampolgársági törvény szabályainak szigorítását a
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Semjén Zsolt erről hétfőn az
Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt beszélt éves meghallgatásán. Azt
mondta, az ellenőrzés lehet még "keményebb", bár az arra hivatott szervek már most is
nagyon alaposan teszik a dolgukat, de a bürokratikus terhek növelését kifejezetten ellenzi.
Wetzel Tamás helyettes államtitkár elmondta: eddig közel 720 ezer kérelem érkezett, és
680 ezren már le is tették az esküt, a folyamat zökkenőmentesen zajlik. Az állampolgárság
témája mellett többek között az autonómia és a kisebbségi jogok, a magyar közösségi
sérelmek, a diaszpóra-gondozás, a kárpát-medencei magyar közösségek finanszírozásának
kérdése, a gazdasági felzárkóztatása, valamint a kétoldalú kapcsolatok és
szomszédságpolitika is témáját képezték a két és fél órás ülésnek.

Vezető hírek

Semjén: nem szigorodik az állampolgársági törvény

Új alternatív választási küszöb bevezetését szorgalmazta az RMDSZ
Johannisnál
2015. április 20. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap
Új alternatív küszöb bevezetését szorgalmazta a parlamenti választásokra a Klaus
Johannisszal folytatott megbeszélésén hétfőn a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) küldöttsége, hogy a választási reform ne veszélyeztesse a romániai magyarság
parlamenti képviseletét. Az elnök idén harmadik alkalommal hívta konzultációra a
pártokat, ezúttal azért, hogy a választási reformcsomaggal kapcsolatos vitában közvetítsen.
Az RMDSZ arról tájékoztatta az államfőt, hogy a 2008 előtti megyei pártlistás arányos
parlamenti választásokhoz való visszatérést támogatja, ugyanakkor azt szorgalmazza, hogy
ne csak az országos voksok öt százalékát elérő szervezetek jussanak képviselethez, hanem
azok is, amelyek esetleg ezt nem érik el, de négy megyében 20 százalék feletti
támogatottságot szereznek.

Magyar falvak névtábláit rongálták meg Kárpátalján
2015. április 21. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja
Több magyar község névtábláit rongálták meg és középületek magyar zászlóit tépték szét
ismeretlen elkövetők hétfőre virradóra Kárpátalja Ungvári járásában, a rendőrség
nyomozást indított az ügyben. Az ismeretlen tettesek fekete festékkel fújták le Eszeny,
Tiszaásvány, Nagydobrony és Kisdobrony kétnyelvű falunévtábláinak magyar feliratait. Az
ukrán-magyar határ tőszomszédságában található Eszenyben az elkövetők letépték a helyi
középiskola, Tiszaásványban a művelődési ház épületére kitűzött magyar nemzeti
lobogókat. A rongálók a falunévtáblák ukrán feliratait és az épületek ukrán zászlóit
érintetlenül hagyták. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége
nyilatkozatban ítélte el a barbár cselekedetet, és az ügy haladéktalan kivizsgálására
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Együttműködés határon innen és túl
2015. április 21. – Hunyor Erna – Magyar Hírlap
Olyan helyi, regionális, határon átnyúló turisztikai konferenciák, mint a napokban első
alkalommal megrendezett, Kárpát-medencei Turisztikai Fórum, a szakmai tapasztalatok
és jó gyakorlatok megismerésén túl az anyaországi és szomszédos országokban élő
magyarok nemzeti összetartozás érzésének elmélyítését, a kisebbségben élők körében
pedig az anyaország imázserősítését is jól szolgálják, és a turizmust is erősítik – mondta el
a Magyar Hírlapnap adott interjúban Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium
turizmusért felelős helyettes államtitkár. A Kárpát-medencei Turisztikai Fórum fő célja a
Kárpát-medencében élő, turizmusban tevékenykedő szervezetek, vezetőik részére a
szakmai konzultáció lehetőségének megteremtése.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. április 21-i számában olvasható)

Johannis: van mit tenni kisebbségügyben
2015. április 20. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro
A nemzeti kisebbségek sok célkitűzése megoldatlan még Romániában, ám ezekre kizárólag
a többséggel folytatandó párbeszéd hozhat megoldást – hangoztatta Klaus Johannis
államfő az RMDSZ-hez intézett üzenetében. Johannis az RMDSZ kolozsvári kongresszusa
alkalmából köszöntötte a 25 éves magyar érdekképviseletet. Üzenete rövid kivonatát egyik
tanácsosa olvasta fel pénteken a kongresszusi küldöttek és meghívottak előtt, a teljes
szöveget később tette közzé honlapján az elnöki hivatal.

Vezető hírek

2015. április 21. – Őry Mariann – Magyar Hírlap
Támogatásáról biztosította Kövér László házelnök a munkahelyteremtést és gazdasági
növekedést ösztönző európai uniós programokat, ugyanakkor rámutatott a nemzeti
kisebbségek jogvédelmének hiányosságaira egy olaszországi tanácskozáson. A hétfőn
kezdődött kétnapos konferencián Kövér László házelnök több témában is felszólalt. A
kisebbségek jogait illetően elmondta, biztosítani kell a nemzeti kisebbségek jogainak
kiteljesedését, hiszen „a kulturális sokszínűség az EU működésének egyik meghatározó
eleme”. Mint mondta, „szükség lenne olyan jó példákra épülő európai gyakorlat
kialakítására, amely azt célozza, hogy az őshonos nemzeti közösségek ténylegesen egyenlő
jogú részesei lehessenek szülőföldjeik szerinti országuknak”.

Magyarország

Kövér László uniós stratégiát sürget

Erdély

szólította fel a hatóságokat. A KMKSZ feljelentést tesz a magyar feliratok és a nemzeti
jelkép megrongálása ügyében.
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2015. április 20. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „szárazsága és szűkszavúsága ellenére is fontos Klaus
Johannis államfő üzenete, amelyet az RMDSZ pénteki kongresszusa alkalmából
fogalmazott meg. Az elnök azt írta: sok még a tennivaló az olyan kisebbségi célkitűzések
elérésében, mint a törvények által rögzített jogok gyakorlati érvényesítése vagy a nemzeti
identitás megőrzését szolgáló garanciák javítása. Ez azért lényeges, mert az állam
legfontosabb közjogi méltósága mond ellent bizonyos mértékig annak a Bukarest által
folyamatosan szajkózott mantrának, miszerint Romániában példaértékű a kisebbségi
jogok helyzete”.

Erdély

Johannis üzenete

Bukaresti lapok: a román pártok az RMDSZ-nek, utóbbi pedig saját
választóinak udvarol
2015. április 20. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro
Valamennyi román párt a jelenleg ellenzékben lévő RMDSZ kegyeit keresi, amely azonban
most azzal van elfoglalva, hogy visszanyerje választói bizalmát – állapították meg a hétfői
bukaresti lapok, az RMDSZ hétvégi kolozsvári kongresszusát kommentálva. A jobboldali
România Liberă Az RMDSZ a legkelendőbb partner címmel számolt be arról, hogy a
román pártelnökök valósággal megrohamozták az RMDSZ kongresszusát, és magyar
szavakkal kedveskedve agyondicsérték a szövetséget, hogy ezzel elnyerjék támogatását
saját kormányzati ambícióikhoz.

Beindult a „táblaleszerelési akció” Vásárhelyen
2015. április 20. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro,
Erdély Ma
Claudiu Maior alpolgármester ígérete ellenére tovább folytatódik azon marosvásárhelyi
személyek hatósági üldözése, akik ki merészelték tenni saját házuk falára a kétnyelvű
utcanévtáblát. A múlt heti szóbeli fenyegetés után a helyi rendőrség bekeményített:
írásbeli figyelmeztetést kézbesített ki azoknak, akik eddig nem vették le a táblát. Valentin
Bretfelean rendőrfőnök 48 órás haladékot adott, ha el szeretnék kerülni a 30 és 50 ezer lej
közötti, horribilis összegű bírságot.

Kétnyelvű táblák: Bretfelean az ügyészektől fél
2015. április 20. – maszol.ro
„Csak a törvényt alkalmazom. Mit mondjak az ügyésznek, ha felelősségre von amiatt, hogy
nem alkalmaztam a törvényt?” – jelentette ki hétfőn a maszol.ro-nak a marosvásárhelyi
helyi rendőrség igazgatója. Bretfelan megerősítette, hogy beosztottjai a „törvénytelenül
elhelyezett”, nem hivatalos utcanévtáblák eltávolítására szólítottak fel több
ingatlantulajdonost. Elmondta: ha az érintettek 48 órán belül nem tesznek eleget a
felszólításnak, kihágásért 50 ezer lejjel terjedő összeggel megbírságolhatók. „Ám a célunk
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Nyolcezren a váradi Szent László-szoborért
2015. április 20. – Krónika
Közel nyolcezer támogató aláírással csatolva iktatta hétfőn petícióját a nagyváradi
polgármesteri hivatalban az a civil csoportosulás, amely szeretné, ha egy közpénzből
elkészített, új Szent László-szobor kerülne a városalapítóról elnevezett főtérre. „Remélem,
hogy a nyolcezer aláírás jobb belátásra bírja majd a városvezetést, és a kölcsönös tisztelet
jegyében eleget tesz a kérésnek" – közölte a kezdeményező Sztuflák Gyula Ede. A
városháza előtt tartott rövid sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy március eleje óta közel
kétszer annyi szignó gyűlt össze, mint eredetileg remélték, ráadásul nemcsak magyar
ajkúak, hanem román nemzetiségűek is támogatják a méltányosság szellemében kért
szoborállítást.

Erdély

nem a polgárok megbírságolása. Adunk nekik 48 órát arra, hogy a törvényesség útjára
lépjenek. Ha ezt nem teszik meg, akkor bírságolunk” – jelentette ki.

Újabb támadás a csíkszeredai utcanevek miatt
2015. április 20. – Krónika
Újabb felszólítást küldött a Hargita megyei prefektúra a csíkszeredai polgármesteri
hivatalnak, hogy a törvény előírásainak megfelelően olyan utcanévtáblákat helyezzenek ki
a jelenlegiek helyett, amelyeken a megnevezés először románul szerepel, és utána
magyarul. A városháza azonban hallani sem akar a táblacseréről, Ráduly Róbert Kálmán
polgármester szerint erről majd az igazságszolgáltatás fog döntést hozni. A csíkszeredai
utcanévtáblák lecserélését a feljelentéseiről elhíresült, magyarellenes Dan Tănasă először
2013 őszén követelte, amikor beadványban fordult a prefektúrához, hogy lépjen fel a
„törvénytelenség” ellen. Adrian Jean Andrei kormánymegbízott akkor felszólította a
polgármesteri hivatalt, hogy az utcák elnevezését a törvény által előírt módon tüntessék
fel.

Kedden kezdődik az alkotmánymódosító javaslatok vitája
2015. április 20. – Erdély Ma, Népújság
Az alkotmánymódosítással foglalkozó bizottság minden politikai párt, de az
igazságszolgáltatási szféra részéről is kapott módosító javaslatokat, jelentette ki Ioan
Chelaru, a bizottság elnöke, hozzátéve, kedden kezdik el a bizottsági vitát az alaptörvény
szövegére vonatkozóan. Chelaru hangsúlyozta, a bizottsághoz minden politikai párttól, a
bírók és az ügyészek egyesületétől, a DNA-tól, a CSM-től, a DIICOT-tól, a főügyészségtől, a
jogászok szövetségétől, a végrehajtók szövetségétől, a Legfelső Semmítő- és Ítélőszéktől, az
ügyvédi kamarák országos szövetségétől és a közjegyzők országos szövetségétől is érkeztek
módosító javaslatok. Ilyen körülmények között a bizottság vezetősége úgy határozott, hogy
április 21-én, kedden 13 órára hívja össze a bizottságot.
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2015. április 20. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI
Megújult a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) csíkszeredai karának
otthont adó épület, a folyamatnak azonban „belülről” is folytatódnia kell: új szakokat,
képzésirányokat kell létrehozni – hangzott el a korszerűsített ingatlan hétfői
avatóünnepségén. Kató Béla erdélyi református püspök, a Sapientia Alapítvány
kuratóriumának elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta: több mint kétmillió eurót
költöttek az épület felújítására, amely révén megteremtették a megfelelő külső feltételeket,
viszont jó diákok és jó oktatók nélkül mindez hiábavaló.

Erdély

Megújult a Sapientia csíkszeredai épülete

Maradnak a hagyományos helységnévtáblák Hármasfaluban
2015. április 20. – Krónika
Egyelőre nem távolítják el a hármasfalui hagyományos településneveket tartalmazó
táblákat, és a jövőben is mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy a helyükön
maradjanak – jelentette ki Vass Imre alpolgármester. Rámutatott: a helységnévtáblák nem
jelentenek veszélyt a forgalomra, még egyetlen balesetet sem okoztak. „Egyelőre nem
tudjuk, hogy mi a következő lépés, ez a kormánybiztosi hivatal válasza után dől el” – tette
hozzá. Brassai Zsombor, az RMDSZ megyei elnöke aberrációnak tartja Lucian Goga
prefektusnak a táblák eltávolítására vonatkozó felszólítását. „Tárgyaltam ez ügyben a
prefektussal, elmagyaráztam neki, hogy ezek a történelmi nevek fontosak, még élénken
élnek a helyiek köztudatában, identitástudatuk részei, amelyeket nem hiszem, hogy ilyen
mesterkélt adminisztratív szempontok szerint kellene kifogásolni” – fogalmazott.

A romániai egyházi restitúció hiányosságairól volt szó Strasbourgban
2015. április 20. – maszol.ro, MTI
Bő két évtizeddel azután, hogy Románia az Európa Tanács (ET) tagjává vált, még mindig
nem juttatták vissza eredeti tulajdonosainak az egykori romániai egyházi javak mintegy
kétharmadát – mondta Csenger-Zalán Zsolt fideszes országgyűlési képviselő hétfőn
Strasbourgban, az ET parlamenti közgyűlésének tavaszi ülésszakát megnyitó plenáris
ülésen. Kivétel a román ortodox egyház, amely többet kapott az államtól, mint amennyivel
eredetileg jogszerűen rendelkezett – tette hozzá a magyarországi politikus.

Újratervezés az RMDSZ-nél
2015. április 21. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet
Egy politikai alakulat életében számtalan ok és körülmény szolgáltathat alapot a
korrekcióra, ezek közül talán a legfontosabb, ha megcsappan az illető pártba vetett
választói bizalom, ami óhatatlanul maga után vonja a támogatottság csökkenését. Az
újratervezés szükségességének felismerése jegyében rendezték meg az elmúlt hét végén a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 12. kongresszusát. Nos, az alapítása 25.
évfordulóját ünneplő RMDSZ mindkét fentebb említett kihívással szembesülni kényszerül,
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A kisiskolák érdekében széles körű társadalmi összefogásra van szükség
2015. április 20. – hirek.sk
A Juraj Draxler oktatásügyi miniszter által a kormány elé benyújtott és a kabinet által
április 15-én jóváhagyott közoktatási törvény módosító javaslatának főbb pontjai az
évfolyam-összevonásokat, az iskolatanácsok jogköreit és az alapiskolai beíratások áprilisra
való elhalasztását érintik. Mindezekről a módosítás végső változatának parlament általi
megszavazása előtt Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke
beszélt a hirek.sk-nak. Elmondta, az olyan országokban, ahol a többségi nemzet mellett
nemzeti kisebbség is él, gyakorta az oktatás és a kultúra területén pozitív
diszkriminációban van. „Például ez állítható a magyarországi szlovák kisebbségről is,
amely tagjaira osztály- és iskolalétszám tekintetében sem ugyanaz vonatkozik, mint az
ottani magyar tannyelvű iskolákra“ – jegyezte meg.

Erdély
Felvidék

nem véletlen tehát, hogy újragondolja feladatait. Hogy a magyarok igényei előtérbe
helyező stratégia mennyire őszinte, s mennyi benne a PR-fogás, nem tudjuk. De a
változtatások szükségesek, mert az RMDSZ a jövő évi választáson is teljesíteni kívánja a
parlamentbe való bejutáshoz szükséges öt százalékot.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. április 21-i számában olvasható)

Új elnököt választott a Diákhálózat
2015. április 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A szlovákiai magyar egyetemistákat tömörítő Diákhálózat a hétvégén tartotta meg XXIII.
Hallgatói Parlamentjét Bátorkeszin. A szervezet féléves munkájának értékelése mellett az
eseményen elnökváltásra is sor került. Másfél év után Bóna Zoltán átadta a stafétabotot a
fiatalabb generációnak. Helyére a Pozsonyi Műszaki Egyetem elsőéves hallgatója, Kotiers
Róza került.

Itt a vége a szlovák történelemhamisításnak?
2015. április 20. - MNO
Tárgyilagosabb történelemszemléletet magáénak valló új szlovák történésznemzedék van
felnövőben, amely már nem ragaszkodik foggal-körömmel „František Rákoci” (Rákóczi
Ferenc) vagy „Matej Čak” (Csák Máté) erőszakos elszlovákosításához, és azt is tudja, hogy
az „ősszlovák” Morva Birodalom csak egy mítosz; de sok időbe telik majd, mire – legyőzve
az aktuálpolitikai megfontolásokat – a friss szél a történelemkönyveket is kiszellőzteti. A
cikkben megszólal Demmel József szlovakista történészt, Szarka László, a Magyar
Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa és Ábrahám Barna történész. Arra
keresik a választ, hogy miként alakul át a 80-as, 90-es évek szlovákiai történelemoktatása.
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2015. április 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Visszavonhatatlanul lemondott a Magyar Nemzeti Tanácsban való tagságáról Lovas Ildikó,
a Végrehajtó Bizottság (VB) eddigi tagja, az előző összetételű MNT művelődési tanácsosa –
jelentette be az MNT, hatodik rendes ülésén Hajnal Jenő tanácselnök. Hajnal Jenő a
bejelentést követően a megköszönte Lovas Ildikó eddigi munkáját, elkötelezettségét,
nemcsak az elmúlt hónapokra, hanem az azt megelőző négy évre vonatkozóan is.
Sajnálatának adott hangot, amiért Lovas nem folytatja azt „a munkát, azt a felemelő
teljesítményt, amelyet itt, ebben a körben" végzett. Az MNT-elnök Lovas Ildikónak sok
sikert kívánt írói, más munkahelyen való tevékenységéhez.

Vajdaság

Visszavonhatatlanul lemondott Lovas Ildikó

Az elnök mellett három tag – megválasztották az MNT Végrehajtó Bizottságát
2015. április 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács 27 igen és 4 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett titkos
szavazással megválasztotta Végrehajtó Bizottságát (VB), amelynek elnöke Jerasz Anikó,
tagjai pedig Antal Szilárd, Beretka Katinka és Paskó Csaba. Ennek kapcsán az alapszabály
megsértésére hívta fel a figyelmet Tari István: mint rámutatott, az alapszabály 25. szakasza
szerint a VB-nek egy elnöke és négy tagja kell legyen. Az MNT ülésén napirenden szerepelt
a Forum Könyvkiadó, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Zentai Magyar
Kamaraszínház, a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, a Cnesa Oktatási és
Művelődési Intézmény, a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár, a magyarkanizsai József
Attila Könyvtár, a Magyar Szó Lapkiadó, a Hét Nap Lapkiadó, a Pannónia Alapítvány és az
újvidéki Mozaik Alapítvány tavalyi munkaügyi és pénzügyi jelentése, s mindezekre
rábólintottak a képviselők.

Heves viták, felfokozott hangulat jellemezte az MNT ülését
2015. április 20. – Pannon RTV
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Magyar Liga képviselői élesen
bírálták a testület munkáját. Felszólították Hajnal Jenőt, a Tanács elnökét, hogy mondjon
le tisztségéről, valamint azt követelik, hogy írják ki a rendkívüli nemzeti tanácsi
választásokat. A Magyar Összefogás szerint alaki, formai hiba történt az MNT
munkájában.

Nyílt Nap a topolyai Mezőgazdasági Iskolában
2015. április 20. – Vajdaság Ma
Nyílt Nap keretében a topolyai Mezőgazdasági Iskolában hét középiskola mutatta be
kínálatát a környék nyolcadikosainak. A három szabadkai középfokú tanintézmény, az
egészségügyi középiskola, az Ivan Sarić Műszaki Középiskola és a Vegyészeti- Technológiai
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Vajdaság

Iskola, a zentai egészségügyi középiskola, valamint a három topolyai középiskola, a
házigazdák mellett a Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola és a Sinkovics
József Műszaki Középiskola mutatkozott be, emellett megszervezték a már hagyományos
bemutatókat és játékos vetélkedőket is. Volt traktorverseny, birkanyíró verseny,
sakkverseny, de versenyeztek a diákok különféle magok felismerésében, meg lehetett
kóstolni a hentesek és az élelmiszeripari technikusok által készített finomságokat és
lehetett lovagolni is.

Topolya: Középpontban az oktatás
2015. április 20. – Vajdaság Ma
Eredményes az együttműködés a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság és a topolyai község között,
állapították meg a mai összejövetelen, melyet a topolyai községi képviselő-testület nagy
tanácstermében tartottak, és részt vett rajta Nyilas Mihály tartományi oktatási,
közigazgatási és nemzeti közösségi titkár, Ljubica Srđanov tartományi oktatási segédtitkár,
Snejder-Sára Ildikó, tartományi anyagi-pénzügyi segédtitkár, Mackó Zsuzsanna, az
oktatási titkárság kisebbségi oktatással megbízott szakmunkatársa, Kislinder Gábor
községi elnök, Fremond Árpád köztársasági parlamenti képviselő, az oktatási intézmények
vezetői, valamint az önkormányzat munkatársai.

Díjátadó a vajdasági magyar színjátszók legnagyobb ünnepén

Kárpátalja kormányzója elítéli a magyar helységnévtáblák megrongálását
2015. április 21. – MTI
Vaszil Hubal, Kárpátalja megye kormányzója hétfőn hivatalában fogadta Magyarország
ungvári főkonzulját a magyar községek helységnévtábláinak megrongálása ügyében, és
arról biztosította a diplomatát, hogy – a történtek elítélése mellett – az ukrajnai megye
vezetése egységesen fog fellépni minden hasonló vandál cselekedet és provokáció ellen. A
megbeszélésről az MTI érdeklődésére Bacskai József ungvári magyar főkonzul elmondta:
"Hubal kormányzó mélységesen elítélte a magyarlakta települések helységnévtábláinak
megrongálását, és tájékozatott arról, hogy már hétfő reggel elrendelte az előző éjszaka

Kárpátalja

2015. április 20. – Pannon RTV, Hét Nap
Vasárnap este zárult Kupuszinán a vajdasági magyar színjátszók legnagyobb ünnepe. Idén
39 díjat és különdíjat adtak át a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóján.
Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke és az először zsűriző
Táborosi Margaréta is kiemelte a hely szellemiségét, a közönség figyelemre méltó
érdeklődését. A találkozó legjobb, hagyományos keretek között megvalósított előadásáért
2015-ben a Pataki László-díjat a topolyai Mara Amatőr Színház Tasnádi István Finito,
avagy a Magyar zombie című előadása kapta.
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Szántó Edit Kazinczy-díjas
2015. április 21. – MTI, Kárpátalja
Nyelvében él a nemzet, és mindannyiunk identitása kell, hogy legyen, hogy minél
mívesebben szóljon a magyar nyelv – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) kultúráért felelős államtitkára vasárnap Győrben, a Kazinczyról elnevezett Szép
magyar beszéd verseny jubileumi, ötvenedik döntőjének eredményhirdetésén. Hoppál
Péter hangoztatta: bárhol is élünk a világban, ha magyarként neveljük gyermekeinket,
akkor azokon a „szállásterületeken, ahol a magyarság ma elhelyezkedik”, a családok őrizni
fogják a magyar identitást. A rendezvényen Kazinczy-díjban részesült többek között Szántó
Edit nyugalmazott kárpátaljai pedagógus.

Kárpátalja

Eszenyben, Nagydobronyban és Kisdobronyban megrongált, illetve fekete festékkel befújt
magyar helységnévtáblák megtisztítását, rendbetételét."

Miskolci segítség a kárpátaljai magyaroknak

Megjelent a Bécsi napló új száma
2015. április 21. - Volksgruppen
Megjelent a Bécsi Napló új, 2015. március-áprilisi száma. Kiadója az Ausztriai Magyar
Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, immár 1980 óta. „A lap egész NyugatEurópában az egyetlen magyar nyelvű újság, tehát nem egy egyesületi közlöny, hanem
újság, mely sajnos csak kéthavonta jelenik meg“, mondta el Deák Ernő főszerkesztő.

Őrvidék

2015. április 21. – Kárpátalja Ma
20 millió forintos segélyt küld Miskolc Ukrajnába a közgyűlés döntése értelmében. Öt
teljes egészében magyar lakta falu kap segítséget: Dercen, Nagybégány, Salánk,
Palágykomoróc és Kisszelmenc. Ezt az öt települést támogatja Miskolc összesen 20 millió
forinttal. „Az a lényeges, hogy mindannyian érezzük, hogy minden magyar felelős minden
magyarért és, hogy támogassuk a kárpátaljai testvéreinknek a küzdelmét. Akár a gazdasági
életben való megmaradását, akár a helyben való megmaradását, és ezt meg is tesszük.” –
mondta Kriza Ákos polgármester.
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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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