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2015. április 21. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, hirado.hu
Két és fél órás nemzetpolitikai meghallgatást tartott ma az Országgyűlés Nemzeti
Összetartozás Bizottsága. A Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában Semjén Zsolt
arról beszélt, hogy meglátása szerint a román fél elzárkózik azoknak a kérdéseknek a
megvitatásától, amelyek a magyarok számára a legfontosabbak: a kisebbségi
szimbólumhasználattól, a kétnyelvű utcatábláktól, az egyházi ingatlanok rendezésétől, s
biztonsági veszélynek nevezik a magyarok autonómia-ügyét.

Bretfelean: etnikumközi
utcanévtáblákkal

feszültségeket

gerjesztenek

a

Vezető hírek

Semjén: a románok nem tárgyalnak a magyarságot érintő legfontosabb
ügyekről

kétnyelvű

2015. április 21. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro,
szekelyhon.ro, Krónika, Magyar Hírlap
A marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrség parancsnoka szerint a
Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) azzal a szándékkal kezdett kétnyelvű
utcanévtáblákat kihelyezni Marosvásárhelyen, hogy etnikumközi feszültségeket gerjesszen.
Valentin Bretfelean rendőrparancsnoknak a keddi marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján
elmondott szavait az Agerpres hírügynökség idézte. A parancsnok szerinte a Cemo „a
törvényre fittyet hányva helyez ki kétnyelvű utcanévtáblákat azzal a szándékkal, hogy
Marosvásárhelyen feszültséget gerjesszen az etnikumok között”.

2015. április 21. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szenátusa meghatározta
a 2015/2016-os tanévre vonatkozó beiskolázási számokat. A magyar tagozat helyeinek
száma nem változott a tavalyi évhez képest. Általános orvosi karon 135 államilag
támogatott hely van, továbbá 80 tandíjköteles hely – közös versenyben a román tagozattal.
Ez magyarán azt jelenti, hogy a fizetéses helyekre minden esetben közös listás verseny van.
Ezt az aránylag új szabályt akkor vezette be a MOGYE vezetősége, amikor a felvételi
eredményeiből kiderült, hogy ezzel a megoldással átbillentheti az addig fele-felénél álló
mérleg nyelvét a román tagozat javára.

Távol az autonómiától
2015. április 22. – Ágoston Balázs – Demokrata
Annak ellenére, hogy Magyarország a szomszédos országokkal jó viszonyt próbál
fenntartani, - mivel a geopolitikai törekvései ezt igénylik - a külhoni magyarság helyzete
nem javult a szomszédos országokban. A Benes-dekrétumok továbbra is érvényben

Magyarország

MOGYE: változatlan a magyar helyek száma

2

Johannis: egyezségre jutottak a pártok a választási törvények tekintetében
2015. április 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Egyezségre jutottak a román parlamenti pártok a választási törvények reformja
tekintetében – jelentette be hétfőn Klaus Johannis államfő a parlamenti pártok vezetőivel
folytatott egyeztetés után. Az elnök sajtóértekezletén azt mondta: ígéretet kapott a pártok
vezetőitől, hogy a helyhatósági választásokat és pártfinanszírozást szabályozó új törvényt
május közepéig, a parlamenti választásokat megreformáló jogszabályt pedig a tavaszi
ülésszak végéig elfogadja a bukaresti parlament. Johannis aggodalmát fejezte ki, hogy a
külföldön élő román állampolgárok választójogának érvényesítése érdekében még nem tett
semmit a parlament, de a pártvezetők azt ígérték neki, hogy legkésőbb őszig megoldják a
problémát.

Erdély

vannak, a magyar állampolgárságot felvevők elveszítik szlovák állampolgárságukat.
Vajdaságban a Magyar Nemzet Tanács nem vehet át alapítói jogokat az anyanyelvű
tájékoztatás terén, azaz nem nevezhet ki újságok, televíziók élére igazgatókat, nem
alakíthat kiemelt jelentőségű oktatási intézményt sem. A román kormány pedig
egyértelműen az erdélyi magyarság tudtára adta, hogy aki a magyar közösség érdekében
cselekszik, az bármikor megütheti a bokáját. A valódi autonómia Kárpát-medence szerte
egyre távolabb kerül a valóságtól.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2015. április 22-i számában olvasható.)

A memorandisták emlékművénél szervez flasmobot a Musai-Muszáj
2015. április 21. – transindex.ro, maszol.ro
A Musai-Muszáj civil kezdeményező csoport csütörtökön 17:55-kor újabb flashmobot
rendez a Deák Ferenc (Eroilor) utca elején található Memorandisták emlékművénél. A
rendezvény célja a multikulturalitás és a többnyelvűség fontosságának népszerűsítése. A
Deák Ferenc utca elején található harangláb Kolozsvár egyetlen köztéri emlékműve,
amelyet a kisebbségi jogok tiszteletére állítottak.

Tiltakozás a szívkórház átnevezése ellen – Gyűlnek az aláírások
2015. április 21. – Erdély Ma, Háromszék
Jó ütemben gyűlnek a kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs
Kórház átnevezése ellen tüntetők aláírásai. Csupán Kovásznán több mint kétezren írták alá
a tiltakozást, a www.haromszekirmdsz.ro/alairasgyujtes-kovasznai-szivkorhaz weboldalon
tegnap estig már ezerháromszáz személy írt alá a szívkórház érdekében. Az RMDSZ ma
összesíti az aláírási íveket, de a kézjegyek gyűjtése még szombaton is folytatódik – akkor
telik le a tíz nap, mely alatt tízezer tiltakozó aláírást kíván összegyűjteni a szövetség.
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2015. április 21. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika, szekelyhon.ro
A Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház átnevezése is terítékre
került a kovásznai városi tanács tegnapi ülésén. A jelen lévő tanácstagok – magyarok és
románok, párthovatartozástól függetlenül – egyhangúan elítélték az önkényes
névváltoztatást, azt, hogy az intézmény, a város közösségének megkérdezése nélkül, fejük
fölött döntöttek arról, hogy a kórház megnevezésébe bekerüljön a dr. Teculescu név.

Erdély

Egységesen elítélik a névváltoztatást – A kovásznai tanács napirendjén a
kórház átnevezése

Diszkriminációt emleget Borboly ügyvédje
2015. április 21. – szekelyhon.ro, Krónika
Nemcsak a halasztási kérelmet, hanem az ügycsomónak az előzetes bírói testülethez való
visszaküldését is elutasították kedden Borboly Csaba és tizenkét másik érintett személy
büntetőperében a Hargita Megyei Törvényszéken. Borboly ügyvédjét meglepte az
elutasítás. „Ez egy furcsa helyzet, úgy tűnik, a törvényszék nem akarja alkalmazni az
alkotmánybíróság döntését” − mondta Sergiu Bogdan a tárgyalás után.

Felelős kormányzást vár Biró Zsolt az RMDSZ-től
2015. április 21. – szekelyhon.ro, Krónika
Az RMDSZ-kongresszuson elhangzott újratervezési folyamatról, valamint a romániai
magyar felelős politizálásról beszélt Biró Zsolt Sepsiszentgyörgyön, míg Kulcsár-Terza
József a himnuszper fejleményeiről és a kovásznai szívkórház esetéről nyilatkozott.

Összeférhetetlenségi ügybe keveredett a vásárhelyi RMDSZ-tanácsos
2015. április 21. – szekelyhon.ro, Krónika
Törvénytelenséget követett el Kikeli Pál professzor, a Procardia Központ vezetője,
marosvásárhelyi önkormányzati képviselő, amikor a februári tanácsülésen megszavazta
azt a sporttámogatásokról szóló határozatot, amelyben az általa vezetett egészségügyi
alapítvány egyik programja is szerepelt – állítja egy román nyelvű napilap.

Kollégáit is magával rántja Péter Tünde
2015. április 21. – Krónika, transindex.ro
Kiterjedt hálózattal dolgozott a csúszópénz elfogadása miatt alapfokon két és fél év
letöltendő börtönbüntetésre ítélt Péter Tünde. A volt Kolozs megyei főtanfelügyelőhelyettest vallomása szerint Bihar, Brassó és Szilágy megyei kollégái is megkeresték egyegy ügyben – derül ki az Evenimentul Zilei napilapnak a bírósági dokumentumok alapján
írt beszámolójából.
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2015. április 21. – Krónika
A Székelyföld kell hogy legyen az RMDSZ nagy politikai projektje, hiszen a régió ügye a
következő 8–10 évben Bukarestben, Budapesten és Brüsszelben is fontos téma lesz annak
ellenére, hogy „Bukarestben nem szeretik a magyarokat” – szögezte le a Krónikának
Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke a szövetség múlt hétvégi kongresszusát
követően. A politikus elmondta, a kongresszus jelszavaként választott „újratervezés" szó
miatt voltak nézeteltérések a szövetségen belül, de úgy véli, a szervezetnek „időnként újra
kell gondolnia elképzeléseit, és ez az RMDSZ-re hangsúlyosan érvényes".

Erdély

Javaslatok a székelyföldi újratervezésre

Pert nyert Strasbourgban Románia ellen egy török kisebbségi szervezet
2015. április 21. – maszol.ro, transindex.ro
Elmarasztalta Romániát az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), amiért 2008-ban a
parlamenten kívüli kisebbségi szervezetek jelöltjeit hátrányosan érintő választási törvényt
hozott - tudatta kedden az Agerpres hírügynökség. Az Európa Tanács bírósági szerve a
vizsgálat során megállapította, hogy a voksolás előtt alig hét hónappal olyan választási
törvényt hoztak, amely előnyben részesítette a már korábban is parlamenti képviselettel
rendelkező kisebbségi szervezeteket, azáltal, hogy a többi hasonló szervezet választási
részvételét többletfeltételek teljesítéséhez kötötte.

Schiffer: hiányzik az értékelvű külpolitika
2015. április 22. – Krónika
Amíg Magyarország érdek-, és nem értékelvű külpolitikát folytat, addig nem tudja
megvédeni a külhoni autonómiatörekvéseket – véli Schiffer András, a Lehet Más a Politika
(LMP) társelnöke. Az ellenzéki párt frakcióvezetője a Krónikának adott interjúban a 21.
századi Európához méltatlan, szarházi intézkedéseknek nevezte, hogy a román hatóságok
Sepsiszentgyörgyön büntetést szabtak ki a magyar Himnusz elénekléséért,
Marosvásárhelyen a kétnyelvű utcanévtáblákért.

Városünnep magyar fellépő nélkül?
2015. április 22. – Krónika
Román sztárparádé lesz az idei szatmárnémeti városnapokon, a betervezett egyetlen
magyar együttes neve pedig még mindig nem ismert. A programfüzet szerint egyetlen
magyar együttest hívnak meg, amely péntek este koncertezne, azonban név nem szerepelt
a kijelölt időpontnál. „Jöjjenek ajánlatokkal, mondják meg önök, melyik magyar együttest
hívjuk meg” – szólította fel a sajtósokat a polgármester, aki szerint hiába kértek
javaslatokat az RMDSZ helyi képviselőitől, nem kaptak.
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2015. április 21. – hirek.sk
Az őshonos kisebbségek Európai Unión belüli helyzetéről és a változtatási lehetőségekről
tartanak félnapos nyilvános meghallgatást szerdán az Európai Parlamentben. A
meghallgatás az Európai Néppárt állampolgári jogok, bel- és igazságügyi
szakbizottságában lesz. Az egyik résztémája „Az EU és az őshonos kisebbségek: Mi a tét?”
címet viseli, annak bevezető beszédét Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai
parlamenti képviselője tartja. Csáky Pál elmondta, hogy Sógor Csabával, az RMDSZ és
Nagy Józseffel, a Most-Híd EP-képviselőjével együtt ők hárman a meghallgatás
főszervezői. Következő lépésként a szervezők lobbizni akarnak az Európai Néppártnál és a
nagy pártoknál annak érdekében, hogy az Európai Parlament egészének a szintjére
kerüljön ez a téma.

Felvidék

Őshonos kisebbségek védelme: nyilvános meghallgatás lesz az EP
szakbizottságában

55 éves a nyitrai magyar pedagógusképzés

Magyar közösségi tulajdonban maradjon a nagybecskereki Leányintézet
épülete!
2015. április 21. – Pannon RTV
Üresen áll a nagybecskereki Katolikus Leányintézet épülete. További sorsa bizonytalan,
mivel a Miasszonyunkról elnevezett iskolanővérek rendje nem tudja előteremteni a
felújításhoz és a fenntartáshoz szükséges pénzt. Pásztor István VMSZ-elnök azt ígéri,
magyar közösségi tulajdonban marad az épület. A Miasszonyunkról elnevezett
iskolanővérek rendje 2010-ben visszakapta egykori épületét, amelyben 1880–1944-ig
végezték a leányifjúság oktatását és nevelését. 2009-ig az egészségügyi középiskola, az
előző évig pedig a mezőgazdasági iskola használta.

Vajdaság

2015. április 21. – Felvidék Ma, hirek.sk
Idén ünneplik Nyitrán a magyar pedagógusképzés 55. évfordulóját. Ez alkalomból a
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara ünnepi ülést tart,
aranydiplomákat adományoz az 1963-ban tanítói szakon, majd 1964-ben és 1965-ben
tanítói és tanári szakokon végzetteknek.

A maradékiak szülőfalujukban maradnak
2015. április 21. – Pannon RTV
A nehéz gazdasági helyzetben egyre kevesebb a munkalehetőség a vajdasági településeken.
Ezért sokan külföldre mennek, azonban Szerémségben van olyan helység is, ahonnan nem
költöznek el a lakosok. Az emberek kilencven százaléka mezőgazdasággal foglalkozik.
Néhányan a közeli Inđiján és Beskán dolgoznak, vagy idénymunkát vállalnak a földeken.
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A nagybecskereki ellenzék bojkottálja a vkt üléseit
2015. április 21. – Vajdasági RTV
A nagybecskereki városi képviselő-testület megtartotta 34. ülését, amelyet sürgősségi
eljárással hívtak össze. A megbeszélésen csupán egy ellenzéki képviselő vett részt, míg a
többiek tiltakozásuk jeléül nem jelentek meg, azonban az ülést követően sajtótájékoztatón
fordultak a nyilvánossághoz.

Vajdaság

Dohányt palántálnak és szednek, vagy a gyümölcsösökben dolgoznak. Az idősebb
korosztály nehezebb helyzetben van.

Magyarországi támogatás
2015. április 21. – Vajdasági RTV
A Maradéki Református Egyház vendégül látta a Magyar Parlament Nemzeti Összetartozás
Bizottságának elnökét, aki civil szervezetek kíséretében érkezett Vajdaságba. A vendégek
ellátogattak az Újvidéki Apáczai Kollégiumba és a maradéki református parókiára is.

Egyetlen anyanyelvünk
2015. április 21. – Hét Nap
A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének szervezésében negyedik
alkalommal tartották meg az óvodapedagógusok konferenciáját Kishegyesen. A
rendezvény elsődleges célja az anyanyelven való tanulás fontosságának hangsúlyozása
volt. A Vajdaság számos településéről érkező pedagógusokat Szőke Anna, a Vajdasági
Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke és Mohácsi Zoltán, Kishegyes
alpolgármestere köszöntötte. A Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Perpauer Attila, az
MNT Oktatási Bizottságának elnöke szólt az egybegyűltekhez.

„A többség itthon maradt”
2015. április 22. – Tomek Viktor – Hét Nap
A múlt héten hivatalos látogatásra érkezett Szerbiába Kövér László, a Magyar
Országgyűlés elnöke, aki elmondta, hogy az egyébként is meglévő demográfiai gondjaink
mellett ha a legfiatalabb generációk hagyják el a Délvidéket, akkor eljutunk arra a pontra,
amikor már nagyon nehéz lesz fönntartani egy közösséget. Az Országgyűlés elnöke szerint
Magyarország és Szerbia jószomszédi viszonyt ápol, de még mindig sok a teendő a
megbékélési folyamatban.
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2015. április 22. – Kárpátalja Ma
Fadd nagyközség önkormányzata jótékonysági felhívást intézett lakosaihoz a kárpátaljai
Nagygejőc rászorulóinak megsegítésére. Az önkormányzat, a helyi civil szervezetek, a faddi
református egyházközség, a helyi vállalkozók és magánszemélyek felajánlásából 666 500
Ft pénzadományt és 69 970 Ft értékű édességet juttattak el Nagygejőcre. Pápai Gábor
helyi református lelkipásztor közreműködésével 3700 kg tartós élelmiszert vásároltak a
községben élő rászorulóknak.

Kárpátalja

Biblikus és példaértékű segítségnyújtás Nagygejőcnek

Mikszáth Kálmán-díjban részesült Vári Fábián László

Új „határtalan“ színjátszótársulat Bécsben
2015. április 21. - Volksgruppen
Az idei év januárjában alakult meg Bécsben a fiatal magyar színészekből álló Ensemble
ohne Grenzen társulat. Havi rendszerességgel kínálnak irodalmi esteket, holnap, április
22.-én a Költészet napja alkalmából „Ihletett rejtelmek“ mottóval adnak elő válogatott
verseket a 12. kerületi Giro Cafe-ban.

Őrvidék

2015. április 22. – Kárpátalja Ma
A Mikszáth Kálmán Kulturális és Média Alapítvány a polgári értékeket képviselő,
kiemelkedő színvonalú sajtómunkásságért járó díjat idén a kárpátaljai magyar költő,
néprajzkutató, szerkesztő Vári Fábián Lászlónak ítélte oda. Az átadó ünnepséget a Magyar
Írószövetség klubjában tartották április 20-án. A laudációk hangsúlyozták, hogy Vári
Fábián László kiemelkedően sokat tett a Kárpátalján élő magyarság szellemi és lelki
egységének megőrzéséért.
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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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