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Orbán–Pásztor-találkozó: Gazdasági és térségfejlesztési program indul 
Vajdaságban 
2015. április 13. – Vajdaság Ma, Orientpress, MNO, Pannon RTV, Hét Nap, Mandiner, 

Inforádió, hirado.hu, Magyar Hírlap, Vajdasági RTV 

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt hivatalában fogadta Pásztor Istvánt, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A találkozón az aktuális nemzetpolitikai kérdések 

mellett áttekintették a VMSZ szakértői csapata által részletesen, a cselekvési tervek 

szintjéig kidolgozott gazdasági és térségfejlesztési programokat, amelyek támogatását a 

miniszterelnök vállalta. Pásztor István megköszönte a miniszterelnöknek a köz- és 

felsőoktatási ösztöndíjrendszer kiemelt támogatását, a hagyományőrző és nyelvhasználati 

ügyek felkarolását. Kiemelte: a Magyar Nemzeti Tanács egy olyan négyéves ciklus előtt áll, 

amely alapján - a több száz milliós anyaországi projekttámogatásoknak köszönhetően - a 

vajdasági magyar közösség megújuló épített öröksége jelentős idegenforgalmi célponttá 

válhat. Ez a kistérségi, falusi turizmus fejlődését is magával hozhatja. 

 

Több mint 650 millió forintos támogatás a kárpátaljai magyarságnak 
2015. április 13. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hirek.sk, mno.hu, InfoRádió, origo.hu, 

Magyar Hírlap 

Több mint 650 millió forinttal támogatja a kormány a kárpátaljai magyarságot az ukrajnai 

nehéz helyzetre tekintettel - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes. Közölte: ebből a keretből 486 millió forintot biztosítanak 

csaknem kétezer pedagógus jövedelem-kiegészítésére. Emellett 116 millió forintot 

különítettek el négyezer óvodáskorú gyermek étkeztetésének támogatására és 50 millió 

forintot a lelkészek munkájának segítésére - jelezte, hozzátéve: utóbbi összeg 400, főleg 

szórványközösséget gondozó lelkésznek jelent támogatást. Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke köszönetet mondott a támogatásért, és úgy fogalmazott: a kárpátaljai magyarság 

történetének egyik legsúlyosabb válságát éli. Mint mondta, nagyon örülnek a szolidaritási 

hullámnak, az anyaország támogatásának, egyúttal hangsúlyozta: remélik, a háborús, 

válságos időszak minél hamarabb véget ér. Szeretnének Kárpátalján megmaradni - 

fogalmazott az elnök. 

 

Kulcsfontosságú a diaszpóra magyarságának megtartása 
2015. április 13. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hirek.sk, mno.hu, InfoRádió, MNO, 

Mandiner 

Semjén Zsolt szerint a magyarság megmaradása szempontjából nem elég egy erős 

Magyarország, az erős Kárpát-medencei szervezettség, hanem kulcsfontosságú a diaszpóra 

magyarságának megtartása is. Erről a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

hétfőn Budapesten beszélt, amikor megnyitotta az idei Kőrösi Csoma Sándor-programot a 

Magyarság Házában. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár elmondta: idén 372-

en jelentkeztek a programra, és közülük választotta ki két bizottság a kiutazókat. Reményei 
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szerint a program segítségével megállíthatók, adott esetben vissza is fordíthatók az 

asszimilációs folyamatok ezen közösségeknél. Jelezte: párhuzamosan augusztusban 

elindul a Petőfi Sándor-program, amelynek célja hasonló, de elsősorban a Kárpát-

medencére és a monarchia egykori országaira koncentrálnak. 

 

Tiszteletet a diaszpórának! 
2015. április 14. – Nagymihály Zoltán – Magyar Hírlap 

Az emigráns identitás átalakulása diaszpóratudattá – bár a rendszerváltás nyilván 

törvényszerűvé tette a folyamatot – nem egy csapásra zárult le. A hazalátogatások kezdete 

– még a Kádár-rendszer alatt – alapvetően kérdőjelezte meg az emigráció működését és 

funkcióját, természetes módon vezetve újabb vitákhoz az amúgy is megosztott 

közösségekben. Napjainkban a diaszpóra témájának egyre sűrűbb előkerülése, a 

külhonban élő magyarok teljesítményének elismerése, a nemzeti felelősségvállalásaik 

előtti kalapemelés helyes irányú folyamat. A figyelem hivatalos kifejezése, a tisztelet 

megadásának és talán a diaszpóra megváltozó fogadtatásának jele volt a Kőrösi Csoma 

Sándor Program elindítása is, amelynek köszönhetően anyaországi fiatalok vihettek új 

színt a diaszpóra életének mindennapjaiba. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. április 14-i számában olvasható) 

 

Gyermekközpontú oktatást szeretne az RMPSZ 
2015. április 13. – Krónika, Hargita Népe 

A gyermekközpontú oktatásra, a pedagógusi szerepvállalásra és az online lehetőségekre 

fordítja egyebek mellett a hangsúlyt a következő öt évben a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ), amely hétvégi tisztújító küldöttgyűlésén fogadta el a 

2016–2020-as időszakra vonatkozó programját. A Szovátán tartott gyűlésen a 

visszajelzések és igényfelmérések alapján elfogadták a 2020-ig tartandó továbbképzések fő 

témaköreit: gyermekközpontú oktatás; pedagógusi szerep a változó világban; cselekvés 

alapú tanítási–tanulási módszerek; tehetséggondozás–felzárkóztatás–pályaorientáció és 

online tanítási lehetőségek, formák. Az eseményen ugyanakkor a megyei és körzeti 

küldöttek egyhangúlag újraválasztották négy évre Burus-Siklódi Botondot elnöknek, 

továbbá Halász Ferenc partiumi, Kiss Imre székelyföldi és Virág Erzsébet közép-erdélyi 

alelnököt, illetve egybehangzóan elfogadták az újraválasztott elnökség által bemutatott 

módosított programot. 
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A gyergyói főesperes „bűne”: Mezeiért imádkozott 
2015. április 13. – Krónika, szekelyhon.ro 

Templomban való politizálással és a korrupció pártolásával vádolják Portik-Hegyi 

Kelemen gyergyószentmiklósi főesperest egy huszonkét aláírással ellátott, a 

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséghez eljuttatott panaszlevélben. A levél egyik 

szerzője, Albin Mihály szerint Portik-Hegyi Kelemen „az utóbbi két hétben” arról is 

prédikált, hogy a híveknek hogyan kell imádkozniuk annak érdekében, hogy az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) által hivatali visszaéléssel és zsarolással gyanúsított 

„Mezei János polgármester feljelentőjének a lelke a pokolra kerüljön”. 

 

Hármas verseny a vásárhelyi előválasztáson? 
2015. április 13. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

Várhatóan két kihívója is lesz Soós Zoltán RMDSZ-es önkormányzati képviselőnek a május 

31-ére tervezett összmagyar marosvásárhelyi előválasztáson. Miután az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) elnöke, Szilágyi Zsolt a múlt héten bejelentette, a szervezet napokon 

belül nevesíti jelöltjét, a Magyar Polgári Párt (MPP) vásárhelyi szervezetének elnöke, Kiss 

István a Krónikának hétfőn azt nyilatkozta, körülnéznek, kit tudnának indítani. A három 

erdélyi magyar politikai alakulat Maros megyei vezetősége közös szándéknyilatkozat 

aláírásával pecsételte meg azt az együttműködést, mely a jövő évi helyhatósági választások 

alkalmával kezd körvonalazódni. Az RMDSZ és a két kisebb politikai szervezet 

megegyezett: Marosvásárhelyen közös polgármester-jelöltet állítanak, akinek személyét 

előválasztások során jelölik ki. 

 

Elítéli Floreáék döntését az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat 
2015. április 13. – Krónika 

A szabad véleménynyilvánításhoz és a gyülekezéshez való jog durva megsértése miatt a 

romániai hatóságokhoz, valamint a brüsszeli román nagykövetséghez fordul levélben az 

Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN). A különböző európai kisebbségi és 

regionális nyelvek egyenlőségéért küzdő, 44 európai nyelvi közösség tagságával működő 

szervezet azt követően döntött erről a lépésről, hogy az ELEN pénteken, Mainzban 

megtartott választmányi ülésén Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) ügyvezető elnöke felszólalásában tájékoztatta a testületet a székely szabadság 

napja elnevezésű rendezvény marosvásárhelyi betiltásának a körülményeiről. 

 

Aláírásgyűjtés a kovásznai szívkórház magyar nevéért 
2015. április 13. – maszol.ro 

Háromszéken aláírásgyűjtést szerveznek a kovásznai szívkórház eredeti, magyar nevének 

megtartása érdekében, tájékoztatta a maszol.ro-t Tamás Sándor. Az RMDSZ háromszéki 

elnöke elmondta, hogy csütörtökön a kovásznai kórház előtt szerveznek sajtótájékoztatót, 

ahol ismertetik az aláírásgyűjtés részleteit. Az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének 
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célja, hogy megakadályozza az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezését, hogy az 

országos elismerésnek örvendő szívkórház nevét az alapító főorvos Dr. Benedek Géza 

helyett Dr. Teculescu-Bendekre változtassák. 

 

Kőrösi Csoma Sándor emléke mindenkié 
2015. április 14. – Háromszék 

Csomakőrösön egész napos rendezvénysorozattal ért véget a Kőrösi Csoma Sándor-napok 

idei kiadása. Nyitányként a résztvevők – a falu lakosságának jó része, Kovásznáról, a 

környékről, idegenből érkezett vendégek – a református templomban gyűltek össze. Az 

egyházi  méltóságok, önkormányzati vezetők, jeles személyiségek mellett jelen volt dr. 

Csige Sándor Zoltán, Magyarország csíkszeredai konzulátusának vezető konzulja, Márton 

Árpád parlamenti képviselő, Tamás Sándor megyeitanács-elnök. Az ünnepi 

istentiszteleten igét hirdetett Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

püspöke. 

 

Felállni is tudni kell 
2015. április 14. – Szőcs Levente – Népszabadság 

Újratervezi prioritásait a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), amely április 

17–18-án, Kolozsvárott tartja tisztújító kongresszusát. A jövőben nagyobb hangsúlyt 

kapnak a gazdasági-szociális problémák. mondta Kelemen Hunor a szövetség elnöke. 

Kiemelte, hogy Románia nem igazán rendelkezik demokratikus hagyományokkal, azonban 

az utóbbi években az egész régióban megfigyelhető volt a demokratikus értékek 

hanyatlása, a keménykezű politizálás iránti hajlam és az ellenségkép-keresés fokozódása. A 

románok számára pedig kézenfekvő, hogy a magyar az ellenség. 

 

A Most-Híd elkészítette a kisebbségi kultúrák támogatására vonatkozó 
tervezetét 
2015. április 13. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Híd szerint a kisebbségi kultúrák támogatásának mai állapota elégtelen. Rendszerszintű 

megoldásra van szükség, úgy ahogy az a szlovák kultúra esetében történt a létrehozott 

Művészeti Alap révén. A Most-Híd saját törvénytervezet készített, amelyről rövidesen 

tárgyal majd a kisebbségi kulturális szervezetek képviselőivel. 

 

Az EU-s támogatás ellenére sem épült meg a helembai Ipoly-híd 
2015. április 13. – hirek.sk 

A kész tervek, egyezmények és az uniós támogatás ellenére sem épült meg Ipolydamásd és 

Helemba között a folyót átívelő szerkezet. Kosznovszki Henrietta, Helemba polgármestere 

elmondta, hogy az Ipoly-híd ügyével szlovák részről Nyitra megye, míg a magyar oldalról 
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Pest megye foglalkozik. A két megye kulcsprojektként kezeli a híd megépítését; céljuk a 

költségek csökkentése és ésszerű elosztása, az azonban egyelőre nem látható, hogy mikor 

kezdődhet meg az átkelő építése. 

 

Ünnepélyes díjátadó az Országházban 
2015. április 13. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdetett magyarországi és határon túli középiskolások, 

valamint főiskolások és egyetemisták részére a Felvidékről kitelepített magyarok 

emléknapja alkalmából azzal a céllal, hogy minél több fiatal megismerhesse – önálló 

alkotó, vagy kutatómunkával – a Beneš- dekrétumok következtében a Csehszlovák 

Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített emberek sorsát. Összesen 65 pályamunka 

érkezett be, az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra április 12-én, a Rákóczi 

Szövetség központi emlékünnepségén került sor Budapesten, az Országház Felsőházi 

termében. 

 

Nem kapkodnak a szakmunkásképzők növendékei iránt 
2015. április 13. – Új Szó 

A munkaadók mérsékelt érdeklődést mutatnak a szakmunkásképző iskolák növendékei 

iránt – derült ki a Szakképzés és felkészítés a munkaerőpiacra nevű projekt keretében 

elvégzett közvélemény-kutatásból. A felmérés szerint a cégek 50 százaléka nem veszi fel a 

szakmunkásképzők frissen végzett növendékeit. Az arány sokkal jobb azon munkáltatók 

körében, amelyek együttműködnek valamilyen szakmunkásképzővel. Ezeknek a 

kétharmada vesz fel frissen végzetteket. 

 

Vajdasági Párt: Gyertek vissza Vajdaságba! 
2015. április 13. – Vajdaság Ma 

Kölpényben (Kulpin) aláírásgyűjtést szervezett a Vajdasági Párt (VP) annak érdekében, 

hogy Vajdaság köztársaságként kerüljön be Szerbia jövendő alkotmányába. A párt elnöke, 

Aleksandar Odžić ez alkalommal felszólított minden Vajdaságból elköltözöttett, térjen ide 

vissza, s a vajdasági földbe és az itteni ingatlanokba fektesse pénzét.  

 

A haladók sürgetik a vajdasági választások kiírását 
2015. április 13. – Vajdasági RTV 

A haladók követelik, hogy azonnal írják ki a vajdasági választásokat – ismételte meg 

Aleksandar Martinović párttisztségviselő. Mint fogalmaz, szeretnék leváltani Bojan Pajtić 

bűnöző és korrumpált rendszerét. Szerinte a demokraták nemcsak azért félnek a 

választástól, mert tudják, hogy elveszítik, hanem azért is, mert tartanak a bűnügyi 

felelősségre vonástól. Martinović példaként említette, hogy a fogyatékkal élő gyerekek 
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törökbecsei otthonát még nem is adták át, viszont a projektum megvalósítása során eltűnt 

egymillió euró. 

 

Restaurálják az ungvári filharmónia kupoláját 
2015. április 13. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfó 

A tervek szerint restaurálják a Kárpátalja Megyei Filharmónia üvegmozaik kupoláját, 

visszaállítják azt eredeti állapotába – adta hírül a zakarpattya.net.ua április 8-án. Az 

egykori ungvári zsinagóga 1904-ben Papp Gyula és Szabolcs Ferenc tervei alapján épült. 

Az 50-es évekig az épület koncerttermét a déli órákban napsugarak világították be az 

üvegmozaikos kupolán keresztül, amíg át nem alakították és be nem fedték a tetőt. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   
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