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2015. április 23. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma
Az RMDSZ minősíthetetlennek tartja a marosvásárhelyi helyi rendőrség fellépését a
kétnyelvű marosvásárhelyi utcanévtáblák ellen – nyilatkozta az MTI-nek Kovács Péter, a
szövetség főtitkára. Kovács Péter szerint az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének jogi
védelmet kell biztosítania azok számára, akiket a helyi rendőrség meghurcolt az
utcanévtábla-ügyben, és politikai eszközökkel el kell érnie, hogy a városban mindenhová
kikerüljenek a kétnyelvű utcanévtáblák. A főtitkár bírálta Peti Andrást, Marosvásárhely
RMDSZ-es alpolgármesterét, és Soós Zoltánt, a városi önkormányzat RMDSZ-es
képviselőjét, akik szerinte defenzívába vonultak.

Vezető hírek

Kovács Péter: meg kell szorítani Dorin Floreát

Bretfelean fejét követelik – Tüntetésre készül Vásárhely
2015. április 23. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro
Valentin Bretfeleannak, a helyi rendőrség vezetőjének lemondását követeli a
marosvásárhelyi polgármesteri hivatalban csütörtökön iktatott beadványában az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) helyi szervezete a kétnyelvű utcanévtáblák körül kirobbant
botrány miatt. A Magyar Polgári Párt (MPP) eközben arra szólítja fel az RMDSZ városi
tanácsosait, hogy amennyiben a rendőrfőnök nem távozik önként a tisztségből, a szövetség
frakciója billentse ki székéből. Az ellenzéki pártok keddre utcai tüntetést is kilátásba
helyeztek, a két politikai alakulat ugyanis egy esetleges interetnikai konfliktus forrásának
tartja Bretfeleant, és a kétnyelvű utcanévtáblák leszerelését szorgalmazó rendőrfőnök
távozásában látja a napok óta tartó rendkívül feszült helyzet feloldását. Az igazi megoldást
az alkotmány, a törvény, az európai nyelvi jogok és a tanácsi határozat tiszteletben tartása
jelentené – hangsúlyozzák a magyar politikusok.

Jószolgálati látogatásra Ukrajnába utazott a magyar államfő felesége
2015. április 23. – Kárpátalja, Magyar Nemzet
Tízmillió forint értékű gyógyszeradományt nyújtott át, egészségügyi központot keresett fel
és helyi vezetőkkel találkozott szerdán Lembergben (Lviv) a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat (MMSZ) jószolgálati nagyköveteként Herczegh Anita, a köztársasági
elnök felesége, aki kétnapos látogatásra érkezett Nyugat-Ukrajnába. Herczegh Anitát
hivatalában fogadta Oleh Szinyutka, Lemberg megye kormányzója és Petro Kologyij, a
megyei tanács (közgyűlés) elnöke, akik köszönetet mondtak Magyarországnak és az
MMSZ-nek a nehéz helyzetben lévő Ukrajnának és különösen a Lemberg megyének
nyújtott támogatásért. Ennek kapcsán a vendéglátók kifejtették, az igaz barát a bajban
ismerszik meg, s Magyarország bizonyította, hogy Ukrajna igaz barátja.
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2015. április 23. – Krónika
Türelmetlenül várják a pályázni akarók a 2014–2020-as EU-s költségvetési periódus
támogatási programjait, Kovács Jenő nagykárolyi polgármester szerint azonban jó, ha a
regionális operatív program ez év végéig elérhető lesz, míg a román–magyar szomszédsági
programot illetően már annak is örülne, ha a jövő évben megjelennének a kiírások.

Erdély

Késlelteti Bukarest a határon átívelő pályázatokat

A törvény változik, a magyar képviselet megmarad Romániában
2015. április 23. – nol.hu
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elvi megállapodást kötött a román
pártokkal az erdélyi magyarság parlamenti képviseletét garantáló alternatív parlamenti
küszöbről – nyilatkozta a Népszabadságnak Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. A még
hatályos, egyéni választókerületes választási rendszerben létezik egy alternatív küszöb.
Eszerint mandátumhoz jutnak azok a pártok is, amelyek nem érték el ugyan az öt
százalékot, de hat képviselői és három szenátori választókerületben megszerezték a voksok
többségét. A pártlistás, arányos választásra való áttéréssel ez megszűnne, ám az RMDSZ
megállapodott a parlamenti helyek háromnegyedét adó szociáldemokratákkal és
liberálisokkal egy új alternatív küszöbben. Eszerint parlamenti mandátumhoz jutnak azok
a pártok is, amelyek nem érnek el öt százalékot a választásokon, de négy megyében
megszerzik a leadott voksok minimum húsz százalékát. "Reméljük, állják a szavukat" –
mondta Kovács Péter.

Feszültséggerjesztő
2015. április 23. – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „tulajdonképpen szinte mindegy is, hogy a zsigeri
magyargyűlölet vagy a szándékos provokáció – esetleg mindkettő – mozgatta Valentin
Bretfeleant, a marosvásárhelyi helyi rendőrség vezetőjét, amikor a kétnyelvű
utcanévtáblákat kihelyező polgárok zaklatására utasította beosztottait, és vérlázító összegű
bírsággal fenyegette meg azokat, akik nem távolítják el a civil kezdeményezés nyomán
fölszerelt táblákat. A lényeg az, hogy egy normális országban ezek után nem maradhatna a
helyén. Már csak azért sem, mert brutális cinizmussal viszonyul az ügyhöz”.

Horváth Anna: a kongresszusi üzenet története viccnek egy kicsit durva
2015. április 23. – transindex.ro
Facebook-posztban reagált Horváth Anna kolozsvári alpolgármester arra, hogy Klaus
Johannisnak az RMDSZ-kongresszusra küldött üzenetét, illetve annak az elnöki hivatal
honlapján közzétett változatot menetközben kicserélték, kihagyva belőle a kisebbségekre
vonatkozó részeket. "Mivel időközben a honlapon is lecserélték a "rövidebb" változatra az
üzenetet, mégiscsak azt kell higgyem, komolyan gondolják (FIGYELEM!): vissza mindent
és csak véletlen elírás volt, hogy az erdélyi magyarság által 70%-os arányban megszavazott
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Erdély

államelnök ezt gondolná, hogy sok még a tenni-, megoldanivaló Romániában kisebbségi
jogok terén, hogy a törvénybe foglalt jogokat be kell tarta(t)ni, illetve további
garanciák/társadalmi paktum szükséges az elért jogok hosszú távú megtartása
érdekében..." - írta az alpolgármester.

Winkler: az európai kisebbségeknek szükségük van a Diszkriminációellenes
direktívára
2015. április 23. – transindex.ro
A tagállamokban egyre nagyobb az intolerancia szintje, éppen ezért az Európai
Parlamentnek kezdeményeznie kell és nyomást gyakorolni az Európai Unió Tanácsára és
az Európai Bizottságra, hogy fogadják el az irányelvet amely előírja a személyek közötti
egyenlő bánásmód elvének betartását – fogalmazott Winkler Gyula szerdán az Euranet
plus által szervezett kerekasztal megbeszélésen, amelynek az említett direktíva volt a
témája.

Marosvásárhely: értesülések szerint a CEMO-s Barabás Miklós is indulna az
előválasztáson
2015. április 23. – transindex.ro
A Transindex értesülései szerint aláírásokat gyűjtenek Barabás Miklósnak, a CEMO
aktivistájának Marosvásárhelyen. A kétnyelvű utcanévtáblák ügyét felvállaló civil aktivista
a hírek szerint megméretkezne az RMDSZ-es Soós Zoltánnal és az EMNP-s Portik
Vilmossal a magyar polgármester-jelölt személyének kiválasztását célzó előválasztáson.

Kovásznai szívkórház – Ezrek tiltakoznak
2015. április 23. – Erdély Ma, Háromszék
Tegnap már tízezren tiltakoztak a kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri
Rehabilitációs Kórház átnevezése ellen. Hétezren a tiltakozó íveket írták alá, majdnem
háromezren az RMDSZ honlapján emeltek szót az önkényes lépés ellen. Tamás Sándor
háromszéki RMDSZ-elnök szerint már az aláírásgyűjtés megkezdésekor sem volt kérdéses,
összegyűl a tízezer tiltakozó aláírás.

Kiáll Kovászna megye tanácsa a kovásznai szívkórház régi neve mellett
2015. április 23. – transindex.ro
Kovászna Megye Tanácsának soros ülésén hosszas vita alakult ki a Dr. Benedek Géza
Szívkórház névváltoztatása körül. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke
elmondta: „A kovásznai Iustinian Teculescu Kulturális-Keresztény Egyesületet
felhasználva Ioan Lăcătușu, aki 1989 előtt a kommunista párt propagandistája volt,
feszültséget gerjeszt a kórház román és magyar alkalmazottai között, illetve Kovászna
város és megye lakosai között. Az intézmények átkeresztelése helytelen: ha mindkét
közösség kihasználva lehetőségeit átkeresztelne ész nélkül minden intézményt, az
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2015. április 23. – szekelyhon.ro
Megalapozatlannak és valótlannak nevezi Claudiu Maior, Marosvásárhely alpolgármestere
Barabás Miklósnak, a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen! akciócsoport
szóvivőjének a Vásárhelyi Hírlap csütörtöki számában és a Székelyhonon megjelent
állításait. Az elöljáró a replika jogán küldött állásfoglalásában kifejti: „meglepetéssel”
szerzett tudomást Barabás állításairól, „s mélységesen csalódott” amiatt, hogy a szóvivő „
ilyen tisztességtelen módon számolt be a párbeszédünkről, amelyet én építő jellegűként
értékeltem”.

A választások
kulcsfontosságú

előtti

évben

a

releváns

pártok

együttműködése

2015. április 23. – bumm.sk
Bugár Béla, a Híd elnöke és Solymos László, a Híd alelnöke brüsszeli látogatásuk során az
Európai Néppárt elnökével, Joseph Daullal találkoztak. Bugár a találkozón elmondta, hogy
a Híd a parlamenti választások során azokkal a pártokkal kíván együttműködni, melyek
programjai a legközelebb állnak a vegyes párt célkitűzéseihez. A pártelnök ezért a Híd, a
KDH és a Sieť között látja reálisnak az együttműködés lehetőségét. Daul megerősítette,
hogy a releváns jobboldali pártok együttműködése egy évvel a parlamenti választások előtt
kulcsfontosságú.

Erdély

„Csalódott” Maior Barabás kijelentései miatt

Felvidék

káoszhoz vezetne. A román és a magyar közösségnek is egyaránt joga van a névadáshoz, ha
az adott személy méltó erre. Teculescu esetében úgy tűnik más a helyzet.”

Jókai Tibor: a magyar kultúra az embert és szellemiséget építi
2015. április 23. – bumm.sk
Elkezdődött a Tompa Mihály Országos Verseny döntője Rimaszombatban április 23-án.
Tompa Mihály szobránál Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
(SZMPSZ) elnöke mondott beszédet. Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai
Központja és Területi Választmánya felhívással fordul a szlovákiai magyar alap- és
középiskolák vezetői és pedagógusai felé, melynek lényege, hogy magyar iskoláknak
adjanak magyar lelkiséget. „Nem elég magyarul tanítani, magyarul is kell élni és
gondolkodni, iskoláinkban jelen kell lenni a magyarságot meghatározó kultúrának azáltal,
hogy megteremtjük közös hagyományainkat a nagy történelmi évfordulók
megünneplésével együtt, így erősítve az egy nemzethez tartozás érzését.”
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Nemzeti kisebbségi akciótervet javasol négy vajdasági magyar párt
2015. április 23. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége párbeszédet kezdeményezett más
vajdasági magyar pártokkal, civil szervezetekkel, magánszemélyekkel a szerbiai nemzeti
kisebbségek helyzetéről szóló átfogó akcióterv javaslatának megfogalmazására, közölte
Csonka Áron pártelnök. A közlemény szerint a vajdasági magyarságon belül mindeddig
elmaradt a nyilvános vita az Európai Parlament (EP) március 11-ei állásfoglalásával
kapcsolatban, amelyben az EP Szerbiát arra „ösztönözte, hogy a 23. fejezettel kapcsolatos
cselekvési terv keretében vállaljon kötelezettséget egy, a nemzeti kisebbségek helyzetéről
szóló külön cselekvési terv elkészítése iránt”. A közösen megfogalmazott álláspontokat
eljuttatják a belföldi és külföldi sajtónak, a szerb kormányfőnek, az Európai Bizottság
bővítési biztosának, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjének, az anyaországi
vezetőnek és az Európai Unió magyar képviselőinek.

Felvidék

2015. április 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Polis Slovakia közvélemény-kutatása szerint egy április közepén sorra került parlamenti
választáson a Smer győzött volna a szavazatok 34,7 százalékával. A második helyen a
Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) végezne 10,5 százalékkal, a harmadikon pedig a
Háló (Sieť) 10,1 százalékkal. Ezután a Most-Híd következne 8,7 százalékkal, majd az
Egyszerű Emberek a voksok 7,2 százalékával. A felmérés szerint bejutna a parlamentbe a
Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 6,8 százalékkal és az Magyar Közösség Pártja (az MKP) 5,2
százalékkal.

Vajdaság

Felmérés: mélyponton a Smer-SD, bejutna az MKP és az SNS

Incidens a hivatalos nyelvhasználat megsértése miatt
2015. április 23. – Vajdasági RTV
A szabadkai városi képviselő-testület csütörtöki üléséről a biztonsági szolgálat eltávolította
Almási Szilárdot, a Pont Most civil szervezet elnökét, akinek méltatlankodását az váltotta
ki, hogy az egyik napirendi pontot nem fordították le magyar nyelvre, és ezzel megsértették
az alkotmányos jogait.

Mi lesz a nagybecskereki Zárdával?
2015. április 23. – Magyar Szó
A Miasszonyunkról elnevezett iskolanővérek rendje 2010-ben visszakapta az egykori
nagybecskereki Katolikus Leányintézet (Zárda) épületét, amelyben 1880 őszétől 1944-ig
végezték áldásos munkájukat: a leányifjúság oktatását és nevelését. Egyelőre nem tudni,
hogy mi lesz a további sorsa. A nővérek el akarják adni. Elsősorban azért, mert a
felújításához és a későbbi fenntartására szükséges anyagiakat nem bírják előteremteni. De
más elképzelések is vannak. „Jelentős erők foglalkoznak azzal és dolgoznak azon, hogy
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2015. április 23. – Magyar Szó
Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola szervezésében április 21-én Csernik Árpád, G. Erdélyi
Hermina és Greguss Zalán színművészek zsűrizése mellett a bácskossuthfalvi
színházteremben lezajlott a II. Diákszínjátszó Találkozó. A találkozón kilenc előadást
láthatott és értékelhetett a szakzsűri és a közönség: a topolyai Művelődési Ház
Mosolycsaló bábcsoportja, a horgosi Október 10. Általános Iskola Pöttömszínpada, az Id.
Kovács Gyula Általános Iskola két csoportja, a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola
két színjátszócsoportja, a gunarasi József Attila Művelődési Egyesület kép csoportja és a
topolyai Nikola Tesla iskola színjátszói léptek színpadra.

A zágrábi Kisebbségi Tanács idei „pénzelosztásáról“
2015. április 23. – Huncro.hr
A múlt héten megszületett a zágrábi Kisebbségi Tanácsnak az idei anyagi támogatásokkal
kapcsolatos döntése. - A 2015-re szóló költségvetés, ami a magyar szervezeteket illeti, a
tavalyival szinte teljesen megegyező, vagyis marad a HMDK tagszervezetei szempontjából
igazságtalan pénzelosztás – mondja Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke.
Hozzátette, noha a két utolsó parlamenti választásokon a különbség kb. 1 százaléknyi volt
a MESZ jelöltjének javára, a mostani döntés értelmében majdnem 1 millió kúnával többet
oszthat szét a MESZ a szervezetei között.

Eszék indul az Európa Kulturális Fővárosa címért

Vajdaság

Csantavéri diákszínjátszók az élen

Horvátország

hosszú távon magyar közösségi tulajdonban maradjon az épület. Hogy megtaláljuk a
formát, ami az épület fölújítását követően a közép-bánáti magyarságnak és egyáltalán a
bánáti és vajdasági magyarságnak a hosszú távú érdekeit szolgálja.” – mondta Pásztor
István a VMSZ elnöke.

2015. április 23. – Huncro.hr
A múlt héten Eszék Óvárosát szimbolikusan „átölelte“ 2020 középiskolás, ezt követően
Eszék városa hivatalosan is bejelentette, hogy indul az Európa Kulturális Fővárosa 2020ban címért.

Kopácson találkoztak a Kárpát-medencei magyar óvónők
2015. április 23. – Huncro.hr
A Comenius-program keretében zajló Egészségtudatos magatartás alakításának
intézményi lehetősége elnevezésű projektben négy ország – Románia, Szlovákia,
Magyarország és Horvátország – öt óvodája vesz részt, köztük a bellyei Gerle óvoda és
kihelyezett kopácsi, laskói és várdaróci tagozatai. A hét végén Kopácson fogadták a
partneróvodák képviselőit.
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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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