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2015. május 4. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar
Nemzet
Nemzetközi körözést adtak ki hétfőn a Budapesten tartózkodó Markó Attila volt RMDSZes képviselő ellen, akit illegális restitúciós ügyek kapcsán vádol hivatali visszaéléssel és
korrupcióban való bűnrészességgel az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA).
Markó ellen az Interpolon keresztül adtak ki európai elfogatóparancsot. Markó hétfőn első
helyen szerepelt a román rendőrség által leginkább keresett bűnözők listáján. Mindez
annak nyomán vált lehetővé, hogy a legfelsőbb bíróság múlt héten alapfokon jóváhagyta a
DNA kérését, amelyben Markó előzetes letartóztatását kérte.

Vezető hírek

Bukarest az Interpollal körözteti Markó Attilát

Akcióterv a kisebbség szerepvállalásáról
2015. május 4. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap
Szerbia európai integrációs tárgyalásai, a bíróságok hatékonyabb munkavégzése, az
igazságügyi reform és a kisebbségi jogok volt a témája Trócsányi László, Magyarország
igazságügyi minisztere és Nikola Selaković szerb igazságügyi miniszter belgrádi
találkozójának. Mint elhangzott, a nemzeti kisebbségek jogai kapcsán, elsősorban a
magyar nemzeti kisebbség az igazságszolgáltatásban, illetve a közélet más területén vállalt
szerepéről is tárgyaltak, amihez kapcsolódóan Trócsányi kiemelte, az év végig készül majd
egy akcióterv, amelyhez Magyarország felajánlotta segítségét. A tárgyalás után a két fél
szándéknyilatkozatot írt alá a két ország igazságügyi együttműködéséről.

Kisebbségi kérdésekről tárgyalt Trócsányi László Pásztor Istvánnal
2015. május 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Hírlap
Kisebbségi kérdésekről és a kisebbségi nemzeti tanácsok kérdéséről tárgyalt hétfőn
Újvidéken Trócsányi László igazságügy-miniszter Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar
Szövetség és a vajdasági tartományi képviselőház elnökével. Trócsányi kiemelte, hogy a
Szerbiában működő nemzeti tanácsok közül a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács a
legerősebb, hiszen ez képviseli az országban élő legnagyobb számú kisebbséget, a
negyedmilliós magyarságot. Pásztor István elmondta, hogy a vajdasági magyar közösség
gazdasági és szociális kérdései is szóba kerültek, illetve tárgyaltak Szerbia európai uniós
tárgyalási folyamatáról.

Oktatási egyeztetés: A Most-Híd miatt egyelőre nincs közös nyilatkozat
2015. május 4. – Felvidék Ma, Magyar Szó, MTI, hirek.sk, bumm.sk
Maximumot a minimumért, azaz mindenki a lehetősége szerint a maga helyén próbálja
megtenni a legtöbbet iskoláink védelmében. Többek között ebben állapodtak meg a hétfői
szakmai megbeszélés résztvevői, hangsúlyozta a házigazda. A. Szabó László (MKP)i
szívesen látna egy egyetértésen nyugvó, szakmailag megalapozott nemzetiségi oktatási
minimumot. Az idevonatkozó nyilatkozat-tervezetet a Most-Híd jelenlévő képviselője,
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Dübörög a román kisebbségvédelmi modell a Velencei Bizottság elnöke
szerint
2015. május 4. – transindex.ro
A román kisebbségvédelmi modell működik, a romániai kisebbségek meg kellene legyenek
elégedve vele – jelentette ki Gianni Buquicchio, a Velencei Bizottság elnöke a TVR
kolozsvári területi stúdiójának adott interjújában. Buquicchio elmondta, hogy az államok
nem kell kötelezően szabályozásokkal védeniük a kisebbségeket. „A lényeg egyszerűen
annyi, hogy a kisebbségeket egyenlően kezeljék, hogy ne forduljon elő semmiféle
diszkrimináció. Vannak államok, amelyek úgy döntöttek, hogy jogszabályokat írnak erre
vonatkozólag” – mondta Buquicchio.

Erdély

Érsek Árpád egyelőre nem írta alá. Érsek elmondta, a tárgyaláson minden pontban
egyetértés alakult ki, hiszen nem politikai, hanem szakmai kérdésekről van szó. „Az
előterjesztett nyilatkozatot azért nem írtam alá, mert a Hídnak van egy Vízió 2016
elnevezésű dokumentuma, amely oktatási programot is tartalmaz. Azzal összehasonlítjuk,
s gondolom nem lesz majd probléma, hogy az aláírás megszülessen. Ez az egyedüli oka a
halasztásnak” – tette hozzá Érsek.

Markó-ügy: Bukarest nem értesítette Budapestet
2015. május 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Nem érkezett sem megkeresés, sem értesítés Markó Attila ügyében a román féltől a
magyar Igazságügyi Minisztériumhoz – közölte hétfőn a Krónika megkeresésére a
budapesti szaktárca. „Amennyiben Markó Attila ellen európai elfogatóparancsot adnak ki,
annak teljesítéséről a döntés a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, az Igazságügyi
Minisztérium csak adminisztratív, közvetítői feladatokat lát el" – szerepel a budapesti
minisztérium közleményében.

Akadozik a restitúció Romániában a Mikó-perben született ítélet után
2015. május 4. – transindex.ro
A Kolozsváron ügyvédek részvételével megszervezett restitúció kerekasztal-beszélgetés
legfontosabb következtetései: a Mikó-ügyben hozott ítélet után a tulajdonjogok
visszaállítása akadozik, a közalkalmazottak nem merik adminisztratív úton visszaadni az
ingatlanokat, ugyanakkor a bíróságok a restitúciós ügyeket gyakran mondvacsinált
kifogásokkal utasítják el. A rendszerváltás utáni időszak jogalkotási ellentmondásai miatt
2,5 millió per folyik Romániában restitúciós ügyek miatt, a 2013-as restitúciós törvényben
megfogalmazott szoros határidőket az intézmények nem fogják tudni tartani, a
visszaszolgáltatott ingatlanokat megkapó intézmények, szervezetek, egyházak és
magánszemélyeknek rendszerint tájékozatlanok azok menedzselését illetően.
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2015. május 4. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Nem mond le sem az alpolgármesteri tisztségéről, sem az RMDSZ-ben betöltött
tisztségeiről Peti András. Marosvásárhely alpolgármestere hétfőn délelőtt, a belső
választás elhalasztása kapcsán tartott sajtótájékoztatón elmondta, amennyiben ez a helyzet
változna, "a sajtó lesz az első, akit értesít". Ugyanakkor felkérte a sajtót, hogy a városban
tapasztalható érzékeny légkörre való tekintettel kerülje a félretájékoztatást.

Erdély

Peti András nem mond le, de ha ez változik, először a sajtót értesíti

Kudarcként éli meg a három párt a vásárhelyi érdektelenséget
2015. május 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Alapos tanácskozás után úgy döntött a három magyar politikai alakulat megyei vezetősége,
hogy őszire halasztja a május 31-re kitűzött előválasztást Marosvásárhelyen, ahol a 2016os helyhatósági választásokon a polgármesteri funkcióért induló magyar jelölt személyét
választják majd ki – jelentette be hétfői közös sajtótájékoztatóján Brassai Zsombor, Kiss
István és Portik Vilmos, az RMDSZ, az MPP és az EMNP Maros megyei szervezetének
elnöke. Azt a közömbösséget, letargiát, ami a vásárhelyieket jellemzi a jelenlegi időszakban
a politika iránt kudarcnak éli meg a három magyar párt megyei vezetősége – vonták a le a
következetést abból, hogy alig kétezren regisztráltak a május 31-i előválasztásra
Marosvásárhelyen.

Dan Mihalache „nem tudja”, hogy miért módosították Johannis szövegét
2015. május 4. – maszol.ro
Nem tudja a román elnöki hivatal vezetője, hogy miért módosult utólag a hivatal
honlapján az államfőnek az RMDSZ kongresszusához intézett üzenete. „Nincs mit
kommentálnom ezen, hiszen az elnöki hivatal korábban már pontosította: a honlapon
megjelent szöveg egy az egyben egyezik azzal, amit Laurentiu-Mihai Stefan elnöki tanácsos
az RMDSZ-kongresszuson felolvasott. Hasonlítsa össze a szöveget a kongresszuson
elhangzott beszéd hangfelvételével” – nyilatkozta a maszol.ro-nak Mihalache.

Két néppárt működik Sepsiszentgyörgyön?
2015. május 4. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro
Feloszlatta az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos vezetősége a sepsiszentgyörgyi
szervezetet, és már meg is alakították az újat, ám ezt a régi vezetőség nem ismeri el –
meglátásuk szerint jelenleg két szervezete is van a székelyföldi városban a politikai
alakulatnak. A helyzetre Váncsa Albert bejelentése hívta fel a figyelmet: az EMNP-s
sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselő a múlt heti tanácsülésen a szavazati joga
gyakorlása nélkül vett részt, mert – mint elmondta – az újonnan megalakult szervezetnek
ő nem tagja.
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2015. május 4. – szekelyhon.ro, Krónika
Folytatódik a Hármasfalut alkotó egykori három település – Csókfalva, Atosfalva és
Székelyszentistván – be- és kijáratánál elhelyezett helységnévtáblák ügye. A prefektúra
felszólította Makfalva Polgármesteri Hivatalát, hogy tíz napon belül vegye le a táblákat.
Vass Imre alpolgármester válasza továbbra is „nem”.

Erdély

Újabb felszólítás a hármasfalui táblák levételére

Fellebbeztek Rádulyék és a DNA is
2015. május 4. – Krónika, szekelyhon.ro
Miután a bukaresti törvényszék múlt héten házi őrizetbe helyezte Ráduly Róbertet,
Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokos alpolgármestert, az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) és a két gyanúsított ügyvédjei is fellebbeztek a döntés
ellen. A DNA helyettes szóvivője kérdésünkre azt mondta, a vádhatóság fenntartja az
előzetes letartóztatásra vonatkozó kérelmét. Az elöljárók ügyvédje eközben a házi őrizet
feloldását kérte. A fellebbezéseket a bukaresti ítélőtábla tárgyalja.

EMNP: ne vegyenek részt a nagyváradi magyarok a Nagyvárad és
Váradszentmárton fúziójáról szóló népszavazáson
2015. május 4. – transindex.ro, Erdély Ma
Népszavazást szerveznek május 10-én Nagyvárad és Váradszentmárton közigazgatási
egybeolvasztásáról. Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete közleményében
azt javasolta a nagyváradi magyaroknak, hogy ne vegyenek részt a népszavazáson, és ne
legyen meg az érvényességi 30 százalékos küszöb. Javaslatukat azzal indokolták, hogy
abban az esetben, ha az egybeolvasztás megtörténne, a nagyváradi magyarság részaránya
24,5 százalékról 22 százalékra csökkenne.

Magyar napok a jubileum jegyében Hunyad megyében
2015. május 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
A huszonöt éves születésnap egyben az új kezdet évét jelenti, amely a következő negyed
évszázadot indítja el – jelentette ki Winkler Gyula vasárnap a vajdahunyadi színházban a
Hunyad Megyei Magyar Napok hivatalos megnyitóján, utalva az esemény idei mottójára:
25 év a 25 évesekért, amely az RMDSZ negyedszázados múltját jelöli. A szövetség európai
parlamenti képviselője elmondta, rendezvényeiket a jubileum égisze alatt szervezték meg.
Kofity Zoltán, az RMDSZ vajdahunyadi szervezetének elnöke és Takács Aranka
önkormányzati képviselő házigazdaként köszöntötték az egybegyűlteket. Hegedüs Csilla
főtitkárhelyettes az RMDSZ nőszervezetének alelnökeként a szövetség kolozsvári
kongresszusáról és az újratervezésről beszélt, míg Zákonyi Botond nagykövet, az esemény
díszmeghívottja azt hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett a dél-erdélyi szórvány
támogatásának ügyében.
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A Magyar–Szerb Üzleti Tanács képviselőivel tárgyalt a tartományi házelnök
2015. május 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az együttműködés további lépéseiről és a jövendőbeli közös projektumok koordinálásáról
tárgyalt ma a Magyar–Szerb Üzleti Tanács képviselőivel Pásztor István, a vajdasági
képviselőház elnöke – áll a házelnök kabinetjének szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményében. Az Üzleti Tanács delegációja évente egyszer tesz látogatást a házelnöknél
az üzleti aktivitások koordinálása miatt. Az Üzleti Tanács az elmúlt időszakban egyébként
több üzleti konferenciát szervezett, folyamatosan kommunikálnak a szerbiai kormánnyal,
és bejelentésük szerint részt vesznek az idei újvidéki Mezőgazdasági Vásáron is.

Felvidék

2015. május 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja a szlovákiai oktatásügyben hozott negatív döntések, valamint a
felvidéki magyarságra nézve hátrányos intézkedések kapcsán hétfőre pozsonyi székházába
megbeszélésre hívta a Comenius Pedagógiai Intézet, a Csemadok, a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztala, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetsége és a Most-Híd vegyespárt képviselőit. A találkozó résztvevői egyet értettek
abban, hogy az iskolák jövője nemzetstratégiai téma, amelyben közös nevezőre kell jutni. A
találkozó kezdeményezője két feladatot határozott meg előre. „Egyrészt meg akartunk
fogalmazni egy hosszútávú stratégiát, azaz összegezni azokat a célokat, amelyek
mindnyájunk számára elfogadhatók. Ennek a munkacíme: nemzetiségi oktatási minimum,
s azt szolgálja, hogy mindnyájan egy irányba „húzzuk a szekeret“. Másodsorban a konkrét
problémákra rövidtávú megoldásokat kerestünk“ – magyarázta A.Szabó László.

Vajdaság

A. Szabó László: szükség van a kisebbségi oktatási minimumra

Júliusban magyar-szerb kormányülés
2015. május 4. – MTI, hirado.hu, Pannon RTV, Magyar Szó, Magyar Hírlap
Júliusban ismét együttes ülést tart a magyar és a szerb kormány – mondta Németh Zsolt,
az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke hétfőn a Parlamentben, miután
tárgyalt szerb hivatali partnerével. Az elmúlt években sikeresen elindult egy történelmi
megbékélési folyamat Magyarország és Szerbia között – mondta Németh Zsolt. Az összes
nyugat-balkáni országnak a jövője az Európai Unióban van, ezért jó lenne, ha mihamarabb
sor kerülhetne Szerbia csatlakozására, és ehhez minden segítséget kész megadni – tette
hozzá.
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2015. május 4. – MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Jótékonysági koncert lesz Veszprémben a kárpátaljai magyarság megsegítéséért május
harmadik vasárnapján művészek, civilek és az önkormányzat összefogásának
köszönhetően – közölte a rendezvényt kezdeményező önkormányzati képviselő hétfői
sajtótájékoztatóján. Halmay György (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy május 17-én a Petőfi
Színházban a Veszprém a Kereszténységért Alapítvány által szervezett jótékonysági esten
zenészek, színészek, táncosok szórakoztatják a közönséget. Hozzátette: az est bevételét a
beregszászi református és katolikus egyház karitatív célokra használja majd fel, az
átlagosan napi 300 forintból élő embereknek személyre szabottan igyekeznek segíteni.

Kárpátalja

Jótékonysági koncert Veszprémben a kárpátaljai magyarságért

A támogatás, ami valóban célba ért!

2015. május 4. – Muravidéki Magyar Rádió
Kapcán a kulturális berkekben egy régi álom vált valóra, ugyanis 1984 óta most újra
fellendült az a tevékenység, amely valamikor nagyon is gazdagon volt jelen minden
faluban. A Kapcai Színjátszó Társulatról van szó, amelynek tagjai népi komédiákat adtak
elő tegnap a helybeli faluotthonban. Mindkét előadást vastapssal fogadta a szép számban
megjelent közönség, hiszen a népies, humoros hangulatú jelenetek igencsak
megnevettettek mindenkit. Császár Szuzi is jelen volt a bemutatón.

Bánffy Miklós-emlékkiállítás még júliusig Bécsben
2015. május 4. - Volksgruppen
Egy modern kori reneszánsz embernek, a sokáig méltatlanul elfeledett írónak, színházi
rendezőnek, egyben Magyarország egykori külügyminiszterének állít emléket az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet tárlata, melynek Kolozsvár, Bukarest, Hága, Kisinyov
és Rabat után április közepétől a bécsi magyar nagykövetség ad helyet.

Őrvidék

30 év után újra…

Muravidék

2015. május 4. – Kárpátalja Ma
Az utóbbi időben megnövekedett a Kárpátaljának, kárpátaljai lakosoknak szánt
adományok mennyisége. Civil szervezetek, magánszemélyek és önkormányzatok gyűjtenek
a kárpátaljai gazdasági és társadalmi válságban élőknek, hogy ezáltal életüket,
mindennapjaikat elviselhetőbbé tegyék. Magyarország több települése gyűjtött és gyűjt
még ma is adományokat a kárpátaljai lakosok megsegítésére. Minden adományozó
önkormányzat és az adott település egyénileg határozza meg, hogy mily módon osztja szét
a támogatásokat, illetve mire használja azt fel, valamint a támogatás összege is
településenként változik.
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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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