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2015. április 30. – MTI, Felvidék Ma
Potápi Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára április 30án Karváról útjára indította a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve Kárpát-medencei
körútját. Potápi Árpád János elmondta a szülőföldön való boldogulást az szolgálhatja a
legjobban, ha az emberek olyan szakmát tanulhatnak, amellyel képesek biztosítani a
megélhetést családjaik számára. „Rá kell irányítanunk a figyelmet arra, hogy mindenhol
szükség van magyar szakképzésre. Ahol nincsenek ilyen szakiskolák, ott létre kell ezeket
hozni, ahol vannak, ott fejleszteni kell” - mondta. Idén a szakképző intézmények diákjait
érinti a körút, akik inspirációs tréningeken vehetnek részt. A tréningek 20-25 fős
párhuzamos csoportokban, 180 perces időkeretben valósulnak meg. A tréningek
tematikája a tehetség felismerését, az innovatív gondolkodást, a csoportos alkotás
képességeit, valamint a vállalkozói készségeket fejlesztik.

Vezető hírek

Szakképzés éve: Karváról elindult a Kárpát-medencei körút

Dicséri a román kisebbségpolitikát a Velencei Bizottság
2015. április 30. – Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma
A Velencei Bizottság pozitív és építő jellegű megközelítést tapasztal Románia részéről a
kisebbségvédelemben – jelentette ki Gianni Buquicchio, a testület elnöke azon a kolozsvári
konferencián, amelyet a román kisebbségvédelmi modellről szerveztek. A csütörtöki
fórumon Bogdan Aurescu román külügyminiszter kijelentette, a román modell nem
tökéletes, állandó javításra szorul, de jobb megoldást nyújt a kisebbségvédelemre, mint
más modellek. A konferencián nézőként részt vevő Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) elnöke úgy vélte, Románia a kisebbségi jogok folyamatos megsértését ünnepli.

Levélben fordult Kelemen Hunor a Velencei Bizottság elnökéhez
2015. május 3. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, hirado.hu, Krónika, Erdély Ma
Kelemen Hunor szövetségi elnök levélben fordult Gianni Buquicchióhoz, a Velencei
Bizottság elnökéhez, amelyben ismertette a romániai nemzeti kisebbségi jogok terén
észlelt visszásságokat. A Velencei Bizottság elnökének írt levelében Kelemen Hunor
elsősorban leszögezi: a romániai magyarok jelentik a legnagyobb nemzeti közösséget az
országban, sőt az Európai Unióban is, ennek ellenére képviseletük nem kapott meghívást a
Kolozsváron szervezett konferenciára. További fontos intézményeket elfelejtettek
meghívni a szervezők, mint például a Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézetet. „Úgy
véljük, ez a hozzáállás teljes mértékben sértő és antidemokratikus, és nagyon komolyan
megkérdőjelezi a romániai kormányzat elkötelezettségét a nemzeti közösségekkel
folytatott párbeszéd és együttműködés terén. Határozott álláspontunk, hogy nem az
államnak kell eldöntenie, és elmondania azt, hogy Románia modellértékű
kisebbségpolitikát folytat, hanem a kisebbségi szervezeteknek kell meghatározniuk a saját
sorsukat érintő intézkedések milyenségét” – fogalmaz az RMDSZ elnöke levelében.
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2015. május 3. – Felvidék Ma
A kisebbségi jogvédelem helyzete értékelhetetlen, kritikán aluli a Felvidéken, Erdélyben és
Kárpátalján, mert még a papíron vállalt minimális szintű jogvédelmi garanciákat sem
tartják be - értékelte a kisebbségi jogvédelem jelen állapotát Csóti György, a Kisebbségi
Jogvédő Intézet (KJI) közelmúltban kinevezett igazgatója. A kisebbségvédelem területén a
cselekvés három szintjét nevezte meg a KJI vezetője. Először is minden elszakított
nemzetrésznek magának kell megfogalmaznia elvárásait, össze kell fognia és egységesen
kell fellépnie. Másodikként Budapest, azaz az anyaország támogatását említette, mégpedig
teljes körű, tényleges támogatását. És végül, a történelmi tapasztalatok alapján ki kell
vinni a kérdést a nemzetközi színtérre.

Magyarország

Csóti György: a kisebbségi jogvédelem helyzete kritikán aluli

Szili Katalin: a magyarság ügyében nemzeti egységet kell felmutatni

Kelemen Strasbourgban: még az is megtörténhet, hogy elveszik megszerzett
jogainkat
2015. április 30. – transindex.ro, Krónika, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Az erdélyi magyar közösség aktuális kérdéseit, ezen belül az egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatásának problémáit vitatták meg a Gál Kinga Fideszes EP-képviselő által
vezetett Kisebbségi Munkacsoport. A soros strasbourgi ülésen az RMDSZ EPképviselőinek kezdeményezésére Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke volt az ülés vendége,
aki a Mikó-ügyben tapasztalt visszaélésekről adott részletes tájékoztatást. Kelemen Hunor
részletesen összefoglalta az erdélyi magyar közösség helyzetének alakulását a
rendszerváltást követően megállapítva, hogy "ha nem vagyunk résen, még az is

Erdély

2015. május 4. – Magyar Hírlap
Nem hiheti senki komolyan, hogy egy politikusi poszt elmúlásával megszakad az összes
korábbi kapcsolat – mondta a Magyar Hírlapnak Szili Katalin volt szocialista házelnök
azzal kapcsolatban, mi vezetett jelenlegi megbízatásához. A Miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkárságnak munkatársaként szerinte most sem tesz mást, mint
korábban, amikor sokat foglalkozott a határon túli magyar kisebbség helyzetével. Szili
Katalin kifejtette: úgy gondolja, léteznek olyan kérdések, amelyek pártok feletti egyetértést
kívánnak, ezek egyike a nemzetpolitika, ezen belül is a külhoni autonómia kérdése.
Hozzátette: a fő cél, olyan, európai szinten is vállalható kompromisszumokat hozni tető
alá, amely a kisebbségben élő magyarság érdekeit szolgálják, s egyben nem mennek
szembe az adott állam törekvéseivel.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. május 4-i számában olvasható)
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Erdély

megtörténhet, hogy elveszik megszerzett jogokat". A Mikó-ügy kapcsán elmondta, hogy
"perverz megoldás bírósági eljárással visszavenni egyházi ingatlanokat, ez ugyanis
veszélyes precedenst teremhet”. Ismertette, hogy a romániai református egyház az Európai
Emberi Jogi Bírósághoz fordul a tulajdonjog megsértése miatt.

DNA: se City Parking, se Dedeman a Ráduly-ügyben
2015. április 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Nem szerepel sem a City Parking-, sem a Dedeman-ügy a csíkszeredai városvezetők
terhére felrótt vádpontok között az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
csütörtöki tájékoztatása szerint. Sőt a bukaresti média egy nappal korábbi
kiszivárogtatásával ellentétben tízezer eurós csúszópénz elfogadásával sem gyanúsítják
Ráduly Róbert Kálmánt. A nyomozó hatóság csütörtök délelőtti közleményében hozta
nyilvánosságra, milyen indokok alapján rendelte el Ráduly Róbert Kálmán polgármester
és Szőke Domokos alpolgármester őrizetbe vételét, és kezdeményezte harminc napos
előzetes letartóztatását.

Szolidaritás a házi őrizetbe került csíki városvezetőkkel
2015. április 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, MTI
Elutasította a bukaresti törvényszék csütörtökön az Országos Korrupcióellenes
Ügyészségnek (DNA) a csíkszeredai városvezetők előzetes letartóztatására vonatkozó
kérelmét. Ráduly Róbert polgármester és Szőke Domokos alpolgármester mellett az
RMDSZ és egyházi vezetők is kiállnak. A szövetség nevében Kelemen Hunor elnök
csütörtökön leszögezte: az alakulat szolidáris a csíkszeredai önkormányzati vezetőkkel.

Októberre halasztották a vásárhelyi magyar előválasztást
2015. április 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Közös megegyezéssel októberre halasztották a három magyar politikai alakulat Maros
megyei szervezeteinek vezetői annak az előválasztásnak a megtartását, amelyen
Marosvásárhely közös magyar polgármesterjelöltjét választják ki a 2016 nyarán tartandó
önkormányzati választásokra. Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének
elnöke csütörtökön elmondta, augusztus végéig várják további jelöltek jelentkezését, az
előválasztást pedig október 11-én tartják meg.

Kovács Péter: aránytalan lenne a 30 napos előzetes letartóztatás Rádulyék
esetében
2015. április 30. – transindex.ro
A tegnapi híresztelésekkel szemben az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA)
oldalán megjelent vádpontok között nem szerepel a csúszópénz elfogadása Ráduly Róbert
Kálmán csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester ügyében – mondta a
Transindexnek Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. Kovács felhívta a figyelmet arra, hogy a
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Kovács Péter: megértem Markó Attila döntését
2015. április 30. – transindex.ro
„Az RMDSZ volt az első, aki már a 90-es évek elején kimondta, hogy restitutio in integrum
elvét kell alkalmazni, mindent vissza kell adni, amit lehet, és kárpótlást kell nyújtani
azoknak, akiknek nem tudják visszaadni a kommunizmus idején elkobzott vagyonát. Ebből
mi nem fogunk meghátrálni, és remélem ez az ország is eljut oda, hogy átbillenjünk ezen a
mostani tehetetlenségen” – mondta Kovács Péter RMDSZ-főtitkár, akit arról kérdezte a
Transindex, hogy a Markó Attila-ügynek milyen hatásai lehetnek a romániai
visszaszolgáltatási folyamatra.

Erdély

tegnapi szivárogtatások - amelyek a román és a magyar médiában is megjelentek -,
hatására a közvélemény a csíkszeredai elöljárókat „felakasztotta”, és óriási összegek
röpködtek a levegőben, amikről kiderült, hogy nem is szerepelnek a vádak között.

„Romániában nincs igazság” – Megszólalt a Mandinernek a Budapesten
bujkáló Markó Attila
2015. május 3. – Stumpf András - Mandiner
Megszólalt Markó Attila azzal kapcsolatban, hogy múlt szerdán a román legfelsőbb bíróság
az ottani korrupcióellenes ügyészég (DNA) kérésére elrendelte előzetes letartóztatását. Az
egykori kisebbségügyi államtitkár és RMDSZ-es politikus nem az igazságszolgáltatás,
hanem annak hiánya elől menekült el Romániából. Szerinte a nagy korrupcióellenes
harcot kihasználva a román állam egy füst alatt a magyar politikai elitet is le akarja fejezni,
az ingatlanok újraállamosításával pedig visszafordíthatják az erdélyi magyar – egyházi és
civil – „terjeszkedést”.

Értesülés: Peti András lemond a marosvásárhelyi RMDSZ éléről
2015. április 30. – transindex.ro, szekelyhon.ro
A Transindex értesülései szerint Peti András marosvásárhelyi RMDSZ-es alpolgármester
csütörtök délután jelentette be a Maros megyei RMDSZ vezetői előtt, hogy le kíván
mondani az általa a szervezetben betöltött összes tisztségről. Végül a marosvásárhelyi
alpolgármesteri tisztségről való lemondással kapcsolatban visszakozott, ugyanis
lemondása esetén nem biztos, hogy a szövetségi frakció újra RMDSZ-es alpolgármestert
tudna állítani.

Felmérés: a kormánypártok már szorongatják a liberálisokat
2015. április 30. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika
Még mindig az ellenzéki liberálisok támogatottsága a legnagyobb, ám a kormányzó
baloldali koalíció kezd felzárkózni – derül ki a CSCI legfrissebb felméréséből. E szerint a
PNL a szavazatok 42 százalékával nyerne, ha most tartanánk a parlamenti választásokat. A
PSD-UNPR-PC támogatottsága 39 százalékos. A Călin Popescu Tăriceanu szenátusi
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Folytatódik a szóváltás a clujmulticultural.ro kapcsán

Erdély

házelnök vezette Reformista Liberális Párt (PLR) a szavazatok 5, az RMDSZ 4, az M10
(Monica Macovei pártja) 3, az Egységes Románia (Bogdan Diaconu pártja) 3, a háttérből a
volt államfő által irányított PMP pedig 1 százalékot kapna.

2015. április 30. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro
Közleményben reagált a Share Föderáció magyar ügyekért felelős alelnöke, Borzási Sarolta
a clujmulticultural.ro oldal kapcsán kibontakozó szóváltásra, a személye ellen irányuló
támadásokra. Korábban az RMDSZ főtitkára, Kovács Péter, valamint az Erdélyi Magyar
Néppárt Kolozs megyei szervezetének elnöke, Soós Sándor emelt kifogást amiatt, hogy
Kolozsvár multikulturalizmusát is bemutató oldal nem érhető el magyar nyelven, és a
magyar közösségről nem olvasható a honlapon semmilyen információ. Borzási Sarolta
elmondta, hogy az oldalbeüzemelése során történt mulasztás, ami a magyar közösség
bemutatását illeti, bár a célja nem is ez volt. A weboldal a nem őshonos kisebbségi
csoportoknak jött létre. „Érezzük a felelősséget a közösségi elvárás mentén, ezért elnézést
kérünk, ugyanakkor a lehető leghamarabb igyekszünk orvosolni a problémát, május 7-ig
pótoljuk a hiányosságokat” - magyarázta.

Dávid László: nem volt törvénytelenség a Sapientia csíkszeredai épületének
felújításánál
2015. április 30. – szekelyhon.ro
A Ráduly Róbert Kálmánnal és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
csíkszeredai épületének felújításával kapcsolatos, a DNA által a központi sajtóba
kiszivárogtatott, majd a csütörtökön kiadott közleményükben is megjelent vádakra reagált
Dávid László, a Sapientia EMTE rektora.

Vásárhelyi utcanévtáblák: fenyegetésért perelik Bretfeleant
2015. május 2. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
Fenyegetésért tett büntető feljelentést, és indított erkölcsi kártérítési polgári pert Valentin
Bretfelean marosvásárhelyi rendőrparancsnok és a helyi rendőrség ellen 12 olyan
marosvásárhelyi személy, aki felszólítást kapott, hogy távolítsa el a házáról a kétnyelvű
utcanévtáblát, de nem tette ezt meg. A város önkormányzatának alárendelt, Bretfelean
által vezetett rendőrség múlt héten 30 ezer és 50 ezer lej közötti bírságot helyezett
kilátásba azoknak, akik nem távolítják el 48 órán belül házuk faláról a kétnyelvű táblát. A
törvényszéki keresetből kitűnt, hogy a panaszosok összesen 480 ezer lejt követelnek
fájdalomdíjként. Kincses Előd ügyvéd, a panaszosok egyike az MTI-nek elmondta, az
összeg a fenyegetésben szereplő bírsággal egyenértékű.
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2015. május 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Dr. Jakubinyi György érsek lesz az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka - közölték a
szervezők, akik nyilvánosságra hozták az esemény programját is. A püspökké
szentelésének 25. évfordulóját ünneplő dr. Jakubinyi György érsek az első az 1990 utáni
pünkösdi búcsúk történetében, akit másodszor kértek fel az ünnepi szentmise szónokának
az erdélyi ferencesek.

Erdély

Nyilvános a csíksomlyói búcsú programja: Jakubinyi lesz a szónok

SZNT: világítsuk ki lármafákkal Székelyföld határait!
2015. május 3. – transindex.ro, Erdély Ma
A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló erejű összefogással hozná Bukarest és a
nagyvilág tudomására Izsák Balázs, az SZNT elnök, hogy „Székelyföldet sem feldarabolni,
sem beolvasztani nem hagyjuk.” Az SZNT elnöke közleményében ezt írja: „Világítsuk ki
lármafákkal ezeket a természetes, történelmileg kialakult regionális határokat 2015
októberének utolsó vasárnapján, október 25-én!”

Ügyészmódszerek

Az MKP csatlakozik a magyar iskolák oktatásának színvonalát célzó petícióhoz
2015. április 30. – hirek.sk, Új Szó
Berényi József, az MKP elnöke aláírta a nemzetiségi iskolák színvonalas anyanyelvi
oktatására irányuló petíciós ívet. Az aláírásgyűjtés a civilek kezdeményezésére az oktatási
minisztérium által jóváhagyott kerettanterv megváltoztatása érdekében folyik, amelynek
értelmében szeptembertől csökkentett óraszámban kellene tanítani az alsó tagozatos
magyar iskolákban a magyar nyelvet, az írást, olvasást. Ezzel az MKP is felsorakozott a Fibi
Sándor, Vojtek Katalin és Filip Zacher által elindított petíció mögé, amint tette ezt a
Csemadok és a szakmai szervezetek is.

Felvidék

2015. május 4. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „úgy tűnik, a csíkszeredai városvezetők ellen foganatosított
ügyészségi eljárás elért egyfajta közösségi ingerküszöböt, amelyre politikusok esetében
eddig nemigen akadt példa az erdélyi magyar közéletben”.

55 éves a nyitrai magyar pedagógusképzés – az első végzősök aranydiplomát
kaptak
2015. április 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Idén 55 éves a nyitrai magyar pedagógusképzés. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Kara április 30-án, csütörtökön egésznapos műsorfüzérrel
ünnepelte jubileumát. Az egyetem dísztermében a kar dékánja aranydiplomát
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Bolyban büntetést kapott az MKP a március 15-i megemlékezésért
2015. április 30. – hirek.sk
Boly község polgármestere 165 eurós büntetést rótt ki a Magyar Közösség Pártja helyi
szervezetére az idei március 15-i gyülekezés és koszorúzás miatt. Bohács Attila
polgármester saját hatáskörében meghozott döntését azzal indokolja, hogy az MKP helyi
képviselői nem jelentették be előre a hivatalban az ünnepséget, s ezzel megsértették a
gyülekezési jogot. A döntés nagy port kavart és sokak felháborodását kiváltotta.

Felvidék

adományozott az 1963-ban tanítói szakon, valamint az 1964-ben és 1965-ben tanítói,
illetve tanári szakokon oklevelet szerzett egykori végzősöknek.

Dunaszerdahelyen 90 percre eltörölték Trianont
2015. április 30. – MNO, Magyar Nemzet, parameter.sk, Erdély Ma
Dunaszerdahely végképp bevonult a magyar futballtörténelembe. Csütörtök délután a
Felvidék válogatottja 1-0-ra legyőzte Székelyföld együttesét az első nemzetbeli találkozón.
A valóban történelmi összecsapás színhelye tehát a felvidéki tömbmagyarság, a szó szerinti
hatalmas magyar sziget, a Csallóköz fővárosa, Dunaszerdahely. A két csapatot alsóbb
osztálybeli labdarúgók alkották, szinte kizárólag magyar anyanyelvűek, bár a
székelyföldieknél egy-két román futballista is pályára lépett. A diszkriminációnak nem volt
helye a mérkőzés megszervezésekor, nem volt feltétel a magyar identitás – más kérdés,
hogy kilencvenöt százalékban nemzettársaink alkották a két együttes keretét.

Szanyi Mária kapta a Pátria-díjat
2015. május 1. – hirek.sk
Szanyi Mária néprajzkutató, a Kincskereső mozgalom megálmodója és elindítója vehette
át a Pátria-díjat a szlovákiai magyar helytörténészek országos találkozóján Udvardon. Az
idei, sorrendben tizenkilencedik országos konferencia témája helytörténeti irodalmunk
helyzete és az I. világháború volt.

Mihók Gábor vezeti az MKP nagymihályi járási listáját
2015. május 1. – Felvidék Ma
Magas részvétel mellett lezajlott az MKP nagymihályi járási konferenciája. A gyűlés fő
napirendi pontja a Nagymihályi járás képviselőjelöltjeinek megválasztása volt az MKP
2016-os parlamenti választási listára.

Petíció az állami oktatási programok bevezetésének elhalasztásáért
2015. május 2. – Felvidék Ma
Március folyamán szlovák pedagógusok nemtetszésüket fejezték ki az állami oktatási
program módosítása ellen. Most elektronikus petícióban indítványozzák a program
elhalasztását, a kezdeményezést a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Comenius
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2015. május 2. – Új Szó
A Híd megkezdte információs kampányát, amelyben megpróbálja megismertetni
potencionális választóival a párt célkitűzéseit a parlamenti választások előtt. A párt
szeretné tudatni a választókkal, hogy miként szándékozik eltüntetni a szociális-gazdasági
rendszer hibáit. Rámutat arra, hogy régiófejlesztésbe kezdene, valamint felélesztené
a falvak életét is. A Híd nem feledkezik meg a kisebbségi kultúrákról sem, ennek keretén
belül kitérne azon terveire, hogy miként finanszíroznák a kisebbségeket.

Konzuli fogadónap Temerinben
2015. április 30. – Vajaság Ma
Másodízben tartott az idén konzuli fogadónapot Temerinben Magyarország Szabadkai
Főkonzulátusa. Dr. Kovács Gábor, konzul öt ügyintézővel érkezett a községbe, ahol közel
130 kérelmet vettek át. Továbbra is szigorúan ellenőrzik a magyar nyelvtudást, a konzul
elmondása szerint a cél az, hogy a jogszabályban előírt középfokú nyelvtudást a kérelmező
igazolni tudja.

Felvidék

Információs kampányba kezd a Híd

Vajdaság

Pedagógiai Intézettel karöltve támogatja. A szlovák szakmai szervezet többek között
kifogásolja a szabadság korlátozását, a szakmailag megalapozatlan új tantárgyak
bevezetését. Kezdeményezésük nincs ellentétben a felvidéki magyar pedagógusok céljaival.

Pásztor István: A céglista kapaszkodó a vajdasági magyar embereknek
2015. május 1. – Pannon RTV
Méltatlan és gyalázatos hadjárat folyik a VMSZ ellen – mondja Pásztor István pártelnök.
Hétfő este került fel a közösségi oldalra, magyarországi szélsőjobboldali sajtóértesülésre
hivatkozva az a lista, amely állítólag azt tartalmazza, kik kaphatnak kedvezményes
gazdaságfejlesztési hitelt. Pásztor István emlékeztetett arra, hogy a VMSZ választási
programjában szerepelt a gazdaságélénkítési program. A párt kidolgozta a stratégiát, és
annak akciótervét is. Ennek megvalósulása érdekében megbeszélések kezdődtek a magyar
kormánnyal is. Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Pásztor István április közepén
Budapesten áttekintette a programokat, amelyek támogatását a miniszterelnök vállalta, és
megállapodtak azokban a részletekben, amelyek eredményeképpen már a következő héten
megkezdődött Szabadkán a gazdasági és térségfejlesztési program alapos áttekintése.

Varga László, Fremond Árpád és Kovács Elvira a VMSZ új alelnökei
2015. május 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Dudás Károlyt választották a Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsának elnökévé a párt
csütörtök esti ülésén. A VMSZ alelnökeinek Varga Lászlót, Kovács Elvirát és Fremond
Árpádot szavazták meg, nyilvánosan és egyhangúlag. „A tisztújítással a párt megmutatta
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Két kárpátaljai települést támogat Hódmezővásárhely
2015. május 1. - MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma
A kárpátaljai Mezővári és Aknaszlatina településeket támogatja adományával
Hódmezővásárhely. A megyei jogú város négy-, illetve kétmillió forintot juttatott a két
községnek - közölte Almási István polgármester csütörtökön Hódmezővásárhelyen,
sajtótájékoztatón. Az adományt átadó delegáció tagja volt Grezsa István, a határon átnyúló
beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos, vásárhelyi önkormányzati képviselő
is, aki elmondta: nem csak egyszeri támogatásra gondolnak, mert már most látszik, hogy a
kárpátaljai helyzet elhúzódó lesz.

Vajdaság Vajdaság

erejét, illetve megújulási készségét és képességét" – nyilatkozta ma Pásztor István a
Pannon RTV-nek Palicson. A VMSZ elnöke hangsúlyozta, a közös nevező megkeresése és
megtalálása, elsősorban a párton belül, előbbre tudja vinni az egész vajdasági magyar
közösséget. Az Intéző Bizottság megalakulása és a pártigazgató kinevezése várhatóan
május 10-ig megtörténik, a Felügyelő és a Fegyelmi Bizottság pedig május közepéig állhat
fel.

Több mint ötezer kötetnyi magyar könyvet kapnak a kárpátaljai magyarok
2015. május 2. - MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Több mint 5000 kötetnyi magyar nyelvű könyvet kaptak kárpátaljai szervezetek a
kultúráért felelős államtitkár segítségével - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma
az MTI-vel szombaton. A pécsi Minerva Könyvtár költözése miatt kéttonnányi könyv vált
szabad felhasználásúvá, az állomány elhelyezésében a könyvtár a kultúráért felelős
államtitkárság segítségét kérte. Az államtitkárság közreműködésével a könyvek április
elején eljutottak a Kárpátaljai Pedagógusszövetséghez, amely vállalta a szétosztás
megszervezését.

Sopron Csongort támogatja
2015. május 2. - MTI, Kárpátalja
A soproni közgyűlés csütörtök délután döntött arról, hogy a kárpátaljai Csongor települést
támogatja a város. A mintegy 2300 lakosú Csongor 23 kilométerre található Munkácstól.
Az önkormányzat most ötmillió forinttal támogatja a települést, a jövőben dolgozzák ki a
rendszeres támogatás módját és mértékét.

Mobilizációs feketelista Kárpátalján
2015. május 2. - zakarpattya.net, karpathir.com, Kárpátalja, Kárpátinfo
Amolyan feketelistát tett közé a megyei hadkiegészítő parancsnokság, amelyben olyan
vállalatokat, intézményeket, és azok vezetőit, illetve polgármestereket nevez meg, amelyek,
illetve akik szerintük elszabotálják a mobilizációt. A sajátos feketelistán két beregvidéki
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Szórványban a megmaradásért
2015. május 2. - Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Az elmúlt hét folyamán a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a
szórványban oktató pedagógusok szervezésében két szavalóversenyen mérettették meg
magukat a szórványban folyó magyar nyelvű oktatásban részt vevő fiatal versmondók. A
szolyvai magyar iskolában április 23-án került megrendezésre az intézmény magyar
pedagógusainak szervezésében a Szolyvai 10. Sz. Oktató-Nevelői Intézmény magyar
osztályaiba járó elemi iskolások és a vasárnapi iskolások számára szervezett
szavalóverseny. Az iskola magyar alsó tagozata 2002 óta működik, s azóta minden
tanévben megszervezik a szavalóversenyt a magyar nyelv és a magyar kultúra ápolása
céljából.

Kárpátalja

céget is találni, valamint egy sor magyar polgármestert a Nagyszőlősi járásból. A listán
szereplők Ellen a hadkiegészítő parancsnokság feljelentést készül tenni.

Beregszász ékköve
2015. május 3. - Kárpátinfo, Kárpátalja
A náci táborokból való szabadulás emlékére nagyszabású tudományos konferenciát
rendeztek a Rákóczi Főiskolán, amelyen számos neves holokausztkutató tartott
előadást. Délután sor került a Zrínyi utcai zsinagóga felújított épületében kialakított
Múzeum és Látogató Központ átadására. A második világháború előtt Beregszászon hét
zsinagóga működött, mára azonban csak egy maradt, emlékeztetett rá nyitó beszédében
Weisz József, a Shalom Alapítvány elnöke, aki a továbbiakban köszönetet mondott
mindazoknak, akik hozzájárultak az épület felújításához és az azt körülvevő udvar
rendbetételéhez.

„Erősíti a kárpátaljai magyarok hitét, hogy nincsenek egyedül”
2015. május 4. – Magyar Hírlap
A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, Bocskor Andrea úgy látja, a kárpátaljai
magyarságnak is javára válna Ukrajna uniós integrációja. A kárpátaljai politikussal az
Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésen készített interjút a Magyar Hírlap. A
kárpátaljai magyarság helyzetével kapcsolatban Bocskor Andrea kifejtette: nagyon sokat
számít, hogy az anyaország fokozottan törődik a kárpátaljai magyarsággal. Hozzátette: A
kárpátaljai magyarság éri, hogy nem hagyták magára, ez erősíti hitüket, így könnyebb
túlélni a nehéz helyzetet.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. május 4-i számában olvasható)

11

2015. április 30. – Muravidéki Magyar Rádió
A szórványmagyarság a Kárpát-medencében és a közmédia szerepe volt a vezérfonala
annak a médiakonferenciának, amit a hétvégén tartottak Kolozsváron. A konferencián
muravidéki résztvevők is jelen voltak.

Nagyköveti látogatás a spliti HMDK-szervezetnél
2015. április 30. – Huncro.hr
A Split-Dalmát megyei HMDK-egyesületben tett látogatást a múlt héten Magyar József
zágrábi magyar nagykövet Tuska Enikő konzul asszony és Scherczer Károly gazdasági
tanácsos kíséretében. A találkozón az egyesület munkájáról, a spliti magyarság helyzetéről
és a Szent Margit-emléktábla máig nem rendeződött ügyéről is szó esett.

Vajdasági kiránduláson a HMOMK gimnazistái
2015. április 30. – Huncro.hr
A Rákóczi Szövetség negyedik alkalommal hirdette meg idén középiskolai ifjúsági
szervezetei számára „Délvidéki utazás” elnevezésű programját, amelyen az eszéki magyar
iskolaközpont gimnazistái is részt vettek.

Horvátország Muravidék

Muravidék is jelen volt a kolozsvári MédiaTér konferencián

Könyvbemutató Rijekában

Dialógfórum: Budapest és a külhoni magyarok
2015. április 30. - Volksgruppen
A bécsi magyar nagykövetség 2013-ban indította el „Dialógfórum“ sorozatát, rendszeresen
hívnak meg előadókat Magyarországról, hogy az aktuális magyar politikai, társadalmi,
gazdasági és kultúrális eseményekről, fejleményekről referáljanak. A sorozat keretében
tegnap este Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár tartott előadást
„Budapest és a külhoni magyarok“ címmel.

Őrvidék

2015. április 30. – Huncro.hr
A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei és pulai szervezetének tagjai újabb magyar
népmeséket ültettek át horvát nyelvre, az új kötet Mađarske narodne priče címmel jelent
meg, amelynek első bemutatójára a múlt héten került sor a rijekai városi könyvtárban.
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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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