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Szabadkán kezdte meg szerbiai látogatását Kövér László 
2015. április 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Hét Nap, Vajdasági RTV, 

Inforádió, Magyar Hírlap, hirado.hu 

Szabadkán kezdte meg háromnapos szerbiai hivatalos látogatását Kövér László. A magyar 

Országgyűlés elnökét a Magyar Házban fogadta Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke. A találkozón az aktuális nemzetpolitikai 

kérdések mellett a várható fejlesztésekről is egyeztettek. A Vajdasági Magyar Szövetség 

szakértői csapata az elmúlt időszakban részletesen, a cselekvési tervek szintjéig dolgozott 

ki gazdasági és térségfejlesztési programokat. A gazdaság fellendítésétől a vajdasági 

magyar közösség szülőföldön maradása függ. Csütörtökön a szerb államvezetéssel tárgyal 

a magyar házelnök, majd meglátogatja a szórványban élő magyar közösséget.  

 

A horvátországi magyar nyelvű szakképzésről szóló megállapodást írtak alá 
Eszéken 
2015. április 15. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A horvátországi magyar szakképzés fejlesztéséről szóló elvi megállapodást írt alá Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Román István a 

Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára és Csapó Nándor, a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fórumának (HMPF) elnöke Eszéken. A felek a „2015 a külhoni 

magyar szakképzés éve” programsorozat keretében a horvátországi szakképzési 

lehetőségekről folytattak tárgyalásokat. Potápi Árpád János kiemelte, hogy a HMPF 

javaslatára Horvátországban is támogatnak majd oktatási intézményt, a fejlesztésre pedig 

12,5 millió forintot biztosít a magyar kormány. Utalt rá, hogy ebben az évben 500 millió 

forint áll rendelkezésre a program megvalósítására az egész Kárpát-medencében. 

 

Május elején megy Aurescu Budapestre 
2015. április 15. – Krónika 

Május elején kerül sor Budapesten Szijjártó Péter magyar és Bogdan Aurescu román 

külügyminiszter találkozója – erősítette meg a Krónika kérdésére a magyar Külgazdasági 

és Külügyminisztérium (KKM). A román külügyminisztérium hétfőn adott ki közleményt 

arról, hogy a két tárcavezető Barcelonában találkozott, a tárgyalások során pedig Aurescu 

felvetette: a hamarosan esedékes találkozón alá kellene írni a kisebbségvédelmi 

egyezményt, amelyen a vegyes bizottság 2011 óta dolgozik. A Krónika kérdésére, miszerint 

erre van-e esély, illetve hogy milyen témaköröket lát szükségesnek a magyar fél a szóban 

forgó egyezményben rögzíteni, a KKM azt közölte: a találkozó előkészítése, a megvitatandó 

kérdések egyeztetése folyamatban van. 

 
 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://pannonrtv.com/web/?p=198729
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-horvatorszagi-magyar-nyelvu-szakkepzesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala-eszeken
http://www.kronika.ro/belfold/majus-elejen-megy-aurescu-budapestre
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„Szemüveget sem azért cserélünk, mert szemléletet akarunk váltani” 
2015. április 15. – transindex.ro 

A Transindex Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével beszélgetett a hétvégi 

kongresszusról és az ennek kapcsán sűrűn tematizált "újratervezésről". A politikus 

kifejtette: „Én a tartalmi tétet mindig is fontosabbnak tartottam a személyi párharcoknál, 

és – igen – a hétvégén megszervezett kongresszusunkon is tartalmi jellegű a tét: az 

RMDSZ politizálásának megújulása. Azt szeretnénk, hogy annak, ami a kongresszuson 

történik, a közösség legyen az első számú haszonélvezője”. 

 

Megszűnt Markó Attila képviselői mandátuma 
2015. április 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Magyar 

Hírlap 

Megszűnt szerdán Markó Attila, az RMDSZ korrupcióval gyanúsított volt képviselőjének 

mandátuma, miután a képviselőház plénuma tudomásul vette, hogy lemond a képviselői 

tisztségről. A Budapesten tartózkodó Markó lemondásának eredeti példánya közel két hét 

után kedden érkezett meg Bukarestbe, miután először csak elektronikus levélben küldte el 

azt. Mandátumának megszűnése nyomán az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 

kérheti a legfelsőbb bíróságtól a politikus előzetes letartóztatásba helyezését, illetve a 

kiadatási kérelem megküldését Magyarországnak. 

 

Igazságügyi miniszter Markó Attiláról: csak idő kérdése visszahozni valakit 
2015. április 15. – transindex.ro, Erdély Ma, nol.hu, maszol.ro 

„Csak idő kérdése, amíg valakit EU-s területről vissza lehet hozni Romániába bírósági 

procedúra által" - nyilatkozta kedden Robert Cazanciuc igazságügyi miniszter annak 

kapcsán, hogy mi történik a jelenleg Magyarországon tartózkodó Markó Attila esetében.  

Eugen Iordăchescu, Markó ügyvédje kedden a Mediafax szerint azt mondta, úgy tudja, 

hogy Markó letelepedett Magyarországon, és az, hogy nem hajlandó visszatérni 

Romániába, azt jelenti, hogy visszautasít egy olyan jogszolgáltatást, amely nem tart 

kiegyensúlyozottnak. 

 

300 ezer lej értékben oszt ki támogatást erdélyi ifjúsági közéleti 
tevékenységekre az RMDSZ 
2015. április 15. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ idén tavasszal 300 ezer lej értékben oszt ki támogatást erdélyi ifjúsági közéleti 

tevékenységekre, valamint az ifjúsági főváros magyar vonatkozású programjaira – 

tájékoztatott április 15-én Kovács Péter főtitkár. „A Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa 

2015 projekt tevékenységeinek támogatását célzó pályázati alap olyan programokra 

összpontosít, amelyek magyar vonatkozású tevékenységeket helyeznek előtérbe, valamint 

látványosan és eredményesen tudják bemutatni a régió magyar vonatkozású kultúráját, 

hagyományait és gazdaságát. A 100 ezer lej értékű keretből 90 ezret osztunk ki 57 pozitív 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25089
http://www.kronika.ro/belfold/megszunt-marko-mandatuma
http://itthon.transindex.ro/?hir=39384
http://itthon.transindex.ro/?hir=39385
http://itthon.transindex.ro/?hir=39385
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elbírálásban részesült pályázatra” – hangsúlyozta Kovács Péter. Elmondta, a fennmaradt 

10 ezer lejes keretet szintén támogatás formájában hirdeti meg a Szövetség az őszi 

pályázási időszakban. 

 

Előzetesben marad Gyergyószentmiklós polgármestere 
2015. április 15. – maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

Meghosszabbította harminc nappal a marosvásárhelyi törvényszék a Mezei Jánosra, 

Gyergyószentmiklós polgármesterére vonatkozó előzetes letartóztatási parancsot - közölte 

szerdán a törvényszék. Az elöljáró március 19-től van fogdában. Az előzetes letartóztatás 

meghosszabbítását a korrupcióellenes ügyészség kérte. Mezei Jánost hivatali visszaéléssel 

és zsarolással gyanúsítja az ügyészség egy olyan telek eladása miatt, amely a 

gyergyószentmiklósi és a budapesti V. kerületi önkormányzat közös cégének, a Monturist 

Kft.-nek a tulajdonában volt. A vádhatóság szerint ez a telek nem lett volna eladható a 

magyarországi tulajdonos beleegyezése nélkül. 

 

Bepanaszolták a főesperest, mert imádkozik Mezei Jánosért 
2015. április 15. – maszol.ro 

Gyergyószentmiklósiak egy csoportja bepanaszolta a helyi főesperest a Gyulafehérvári 

Római Katolikus Érsekségen, mert szerintük Portik-Hegyi Kelemen politizál a 

templomban, és „egy bűnözőért”, az előzetes letartóztatásban lévő Mezei János 

polgármesterért imádkoztatja a híveket. A maszol.ro megkeresésére a főesperes 

megerősítette: amióta Mezei Jánost előzetes letartóztatásba helyezték, minden 

csütörtökön helybeliek részvételével imaesteket szerveznek a hívek a bajba került elöljáró 

családjáért. De nem csak a katolikusok. Legutóbb az örmény templomban, azelőtt az 

unitárius imaházban, korábban pedig a református templomban szerveztek hasonló 

rendezvényt. Most csütörtökön a Szent István templomban lesz ilyen imaest. „Az nem bűn 

és nem politizálás, ha a hívekkel együtt imádkozom” – jelentette ki Portik-Hegyi Kelemen. 

 

Tarolni szeretne a választásokon az RMDSZ baróti szervezete 
2015. április 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Baróton kétharmados többséget szeretne szerezni az RMDSZ a jövő évi önkormányzati 

választásokon. Emellett pedig együttműködésre és békére törekednek a többi magyar 

politikai párt erdővidéki szervezeteivel, hangzott el az RMDSZ baróti szervezetének 

tisztújító közgyűlésén. A helyi művelődési házban, több mint 120 személy részvételével 

megszervezett kedd esti tisztújító gyűlésen a baróti polgármestert, Lázár-Kiss Barna 

Andrást választották a szövetség helyi elnökének, akinek munkáját Pál Szilágyi Zoltán 

ügyvezető elnök és a 26 tagú választmány segíti. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/45984-elozetesben-marad-gyergyoszentmiklos-polgarmestere
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/45983-bepanaszoltak-a-foesperest-mert-imadkozik-mezei-janosert
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/45976-tarolni-szeretne-a-valasztasokon-az-rmdsz-baroti-szervezete
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Brassai: az ésszerűség fölülírta a politikai ambíciókat 
2015. április 15. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem volt nehéz meggyőzni az RMDSZ-beli kollégákat és felső vezetőket arról, hogy 

Marosvásárhely ügye megkívánja a hárompárti közös előválasztás megszervezését – állítja 

a szekelyhon.ro-nak adott interjújában Brassai Zsombor. A szövetség Maros megyei elnöke 

úgy érzi, 2008-tól errefelé szükség volt a hét szűk esztendőre ahhoz, hogy beérjen az 

összefogás gondolata, és az erdélyi magyar politikai alakulatok megtervezhessék és 

elkezdhessék a hét bő esztendőt. 

 

Kovács Péter: új prioritások alapján kell kijelölnünk az RMDSZ útját 
2015. április 15. – transindex.ro, maszol.ro 

„25 év után meg kell kísérelnünk újragondolni a szövetség politizálását, nem a célokat kell 

újra kitalálnunk, hanem új prioritások alapján kell kijelölnünk az utat, amelyet a 

közösségépítés, az őszinte párbeszéd és a magyar emberekkel való igaz összefogás jellemez 

majd az elkövetkezendőkben. Ez az Újratervezés Kongresszusának tétje” – nyilatkozta ma, 

április 15-én Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, a hétvégén, Kolozsváron sorra kerülő 

eseményről. A kongresszusi biztos elmondta, az RMDSZ meg kell erősítse a kapcsolatát 

azokkal az emberekkel, akik évek óta önzetlenül dolgoznak a magyar közösségért, és újra 

kell fogalmazza az új generációnak szánt üzeneteit, valamint meg kell találnia arra a 

lehetőséget, hogy minél több emberhez közvetlenül jusson el. 

 

Kovásznai szívkórház: erőltetik a névváltoztatást 
2015. április 15. – Krónika, szekelyhon.ro 

Erkölcsi jóvátételnek nevezte a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil 

Fóruma a kovásznai Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház 

átnevezésére vonatkozó minisztériumi rendeletet. A magyarellenességéről ismert, Ioan 

Lăcătuşu vezette civil szervezet közleményében azzal érvel, hogy államosítás előtt a 

vajnafalvi románok tulajdonát képezte a terület, melyre a szívkórház épült, az 

intézményhez tartozó egyik épületet is román tulajdonosoktól kobozták el, az első 

gyógyfürdő igazgatója pedig Zaharia Ungureanu vajnafalvi román ember volt. 

 

Ismét lesz magyar tiszteletbeli konzulátus Temesváron 
2015. április 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Több mint kétéves szünet után ismét lesz magyar külképviselet Temesváron, miután a 

román fél hozzájárult Tamás Péter bánsági üzletember magyar tiszteletbeli konzuli 

megbízásához - erősítette meg az MTI-nek szerdán a helyi sajtó értesülését Zákonyi 

Botond, Magyarország bukaresti nagykövete. Temesváron korábban Pánczél Zoltán 

temesvári vállalkozó, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület (RMÜE) volt elnöke 

tevékenykedett tiszteletbeli konzulként 2013-ban bekövetkezett haláláig. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/brassai-az-esszeruseg-folulirta-a-politikai-ambiciokat
http://itthon.transindex.ro/?hir=39391
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kovasznai-szivkorhaz-eroltetik-a-nevvaltoztatast
http://itthon.transindex.ro/?hir=39393
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Kisiskolák megmentése – Elkészült a Nyitra és Vidéke Célalap felmérése 
2015. április 15. – hirek.sk 

A Nyitra és Vidéke Célalap az előző hetekben egy kérdőíves felmérést készített a Nyitra-

vidéki magyar iskolák vezetői körében. Ezt azzal a céllal tette, hogy felmérje és 

dokumentálja ezen iskolavezetők álláspontját, továbbá tisztázza, hogy milyen paraméterek 

mentén lehetne meghatározni a térség központi magyar iskolájának/iskoláinak a helyét. A 

kérdőívben arról érdeklődtek, hogy az adott iskolaigazgató helyileg hol képzeli el a 

központi iskola indítását, ezt a választását mivel indokolja, s azt milyen – iskolaépület 

nagyságára, felszereltségére stb. vonatkozó – konkrét adatokkal tudja alátámasztani. 

 

Megszavazta az iskolaügyi törvények módosítását a kormány 
2015. április 15. – hirek.sk, Új Szó 

Jóváhagyta a kormány az iskolaügyi törvények több módosító javaslatát, amelyeket az 

oktatásügyi minisztérium készített elő. Változni fognak például az igazgatóválasztás 

szabályai, illetve módosul az alapiskola első osztályába való beíratás időpontja is. 

 

Kevésbé nyirbálta meg az iskolatanácsok jogköreit a kormány 
2015. április 15. – Felvidék Ma 

A közvélemény és a szakma felháborodását is kiváltotta az az elmúlt hetekben az 

oktatásügyi tárca azon javaslata, miszerint nem az iskolatanácsok, hanem a fenntartók 

mondják ki a végső szót az igazgatóválasztások terén. Juraj Draxler oktatásügyi miniszter 

végül módosított a javaslatán. Eredeti elképzelése szerint a fenntartónak (helyi vagy 

megyei önkormányzatnak) nem kellett volna figyelembe venni az iskolatanács döntését, 

így az lehetett volna az iskola vezetője, akit pl. a polgármester szeretne. A kormány elé 

olyan javaslat került, amely szűkíti a fenntartó vétójogát. Az elfogadott változatban az áll, 

hogy az iskolatanács pályázat útján választja ki az igazgatót, a jelölést a fenntartó elé 

terjeszti. Szigeti László (MKP) szerint, bár enyhült a javaslat, az így sem elfogadható. 

 

Szlovák reakciók Kövér László vasárnapi beszédére 
2015. április 15. – Felvidék Ma 

Kövér László házelnök Komáromban, a felvidéki magyar kitelepítések emléknapján 

elmondott beszédére reagálva szlovák kollégája, Peter Pellegrini elmondta: nem szerencsés 

feltépni a régi sebeket, melyekből mindkét nemzetnek, a szlováknak és a magyarnak is 

bőven kijutott. Pellegrini inkább a jelenre koncentrálna: a szlovák-magyar kapcsolatok 

páratlanul jó állapotára. Juraj Marušiak politológus szerint „Kövér úr a Fidesz militáns 

szárnyához tartozik”, így nagyon agresszív nacionalista politikát folytat. De még őt is 

meglepte, hogy a Kövér által a megemlékezésen elmondottak akkor hangzottak el, amikor 
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mindkét ország „igyekszik kitérni a konfrontáció elől”. Szerinte nem szükséges, hogy a 

szlovák fél most felvegye a kesztyűt. 

 

Budapesti diákok (Határtalanul!) Topolyán 
2015. április 15. – Vajdaság Ma 

A topolyai Nikola Tesla Általános Iskolában a budapesti Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 

mintegy 70 fős csoportját látják vendégül. Az anyaországi Határtalanul! program 

keretében már negyedszer látogatnak el a fővárosi hetedikesek, tanáraik kíséretében 

Vajdaságba. A budapestiek három napig tartózkodnak Szerbiában, megtekintenek több, 

magyar vonatkozással is bíró történelmi és kulturális nevezetességet. A topolyai általános 

iskolában aktívan részt vesznek néhány iskolai órán, de a vendégek és vendéglátóik is 

külön-külön, egy-egy kis programmal készültek erre az alkalomra. 

 

Kirby: Szabadkáról a magyarok jutnak eszembe 
2015. április 15. – Vajdasági RTV 

Folytatta tegnap megkezdett kétnapos szabadkai látogatását Michael Kirby, az Egyesült 

Államok belgrádi nagykövete. Ma a Horvát Nemzeti Tanács székhelyén járt. Kijelentette, 

hogy Szerbiát a különbözőségek teszik gazdaggá, és ez főként Vajdaságban nyilvánul meg. 

Megfogalmazása szerint nem csak Belgrád és Újvidék alkotja az országot. Ezért a kisebb 

városokba látogatva minél jobban meg akarja ismerni Szerbiát. A diplomata elmondta, 

Szabadka és a kisebbségek kapcsán a magyar nemzeti közösség jut eszébe, de itt más 

kisebbségek is vannak. Ezért ismerkedik ma a horvát és a bunyevác közösséggel, jegyezte 

meg Michael Kirby. 

 

Nem kielégítő az emberi jogok állapota 
2015. április 15. – Magyar Szó 

A szerbiai végrehajtó hatalom méltatlankodik a sajtó kritikái miatt, a másként vélekedők 

pedig attól rettegnek, hogy kényelmetlen helyzetbe fognak kerülni, hangsúlyozta szerdán 

Saša Janković köztársasági ombudsman, miközben bemutatta éves jelentését a Szerbiai 

Képviselőház emberi, kisebbségi és nemi egyenjogúsági bizottságának. A jogvédő szerint 

az államnak nem az a szerepe, hogy csupán egy oldalon álljon, hanem, hogy a 

szólásszabadság mellett foglaljon állást. 

 

Megalakult a Kárpátaljai Segélyek Koordinációs Testülete 
2015. április 15. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Nem örülhetünk annak, hogy jelenleg a kárpátaljai magyarság szorul rá leginkább az 

anyaország támogatására, mert nem örömteli dolog országunk államcsődközeli helyzete, a 
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rezsiköltségek emelkedése, az infláció, a „nadrágszíjmeghúzás”, sem a kelet-ukrajnai 

fegyveres konfliktus, mely kárpátaljai magyarokat is elragad családjaiktól, s nem egy 

honfitársunk vált már eddig is a harcok áldozatává. Ugyanakkor örülnünk kell annak, hogy 

anyaországunk még jobban odafigyel súlyos helyzetbe került nemzetrészünkre, támogat, 

és még jobban szeretne segíteni minket. A támogatások célirányos elosztása érdekében 

pedig 2015. április 11-én Beregszászban megalakult a Kárpátaljai Segélyek Koordinációs 

Testülete. 

 

Brenzovics László nemet mondott az állampolgárság-fosztásra 
2015. április 15. – Kárpátalja Ma 

A Legfelsőbb Tanács támogatta a beadványt, amelyben Vadim Novinszkij (az ellenzék 

képviselője, korábban a Régiók Pártjának tagja) ukrán állampolgárságtól való 

megfosztását kérik. 174 képviselő szavazott igennel, bár a döntés elfogadásához már 150 

szavazat is elegendő lett volna. Februárban Tetjana Csornovol, a Népi Front színeit 

képviselő politikus azt nyilatkozta, hogy Novinszkij – aki ezt természetesen tagadja – még 

két évvel az ukrán állampolgárság megszerzése után sem vált meg orosz 

személyigazolványától. A javaslat ellen egyedül Brenzovics László parlamenti képviselőa 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke szavazott. A magyar képviselő 

döntése nagy megosztottságot generált az ukrán sajtó és közvélemény körében. 

 

Kétmilliós segítség Eszenynek 
2015. április 15. – Kárpátalja Ma 

A legutóbbi soron kívüli közgyűlésen arról döntött a nagykanizsai önkormányzat, hogy két 

millió forinttal segítik a kárpátaljai, magyar lakta Eszeny települést. Erről számolt be az 

ülést követően Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, városunk egy országos felhíváshoz 

csatlakozott és Eszeny községet választotta, mely a magyar-ukrán határ mellett, a Tisza 

jobb partján található. Itt körülbelül 1600 ember él, szinte teljesen magyar lakta település. 

Velük vették fel a kapcsolatot, az ottani református lelkipásztorral többször egyeztettek. A 

két millió forint a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül jut majd el a 

településre. 

 

Elindult az utolsó lisztadomány Kárpátaljára 
2015. április 15. – MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Elindult az utolsó lisztadományt szállító kamion kedden a tavalyi Magyarok kenyere 

program keretében: a 20 tonna lisztet a Nagydobronyi Református Irgalmas Szamaritánus 

Gyermekotthon és több rászoruló kárpátaljai magyar szervezet kapja. A szervezők szerdán 

az MTI-hez eljuttatott közleményükben kiemelték: a lisztet eredetileg a Kárpátaljai 

Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon 70 leánygyermekének szánták, de 

mivel “a kárpátaljai ínség példátlan összefogással kovácsolja össze a rászorulókat” a 20 

tonna magyar lisztből nem csak ők maguk, hanem 8 további kárpátaljai magyar intézmény 

is részesül. 
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A költészet örök 
2015. április 15. – Kárpátalja 

A Nagyberegi Középiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) április 

10–11-én szervezte meg a XIII. Beregi Magyar Költészeti Napok elnevezést viselő 

versünnepét, amelyen a verseken túl zenével, tánccal is méltatták a magyar költészet 

napját. A rendezvény megvalósulását a Balassi Intézet, a KMKSZ és a KMPSZ támogatta. 

 

Életben tartani, nevelni 
2015. április 15. – Kárpátalja 

A magyarság végvárainak tekintendő, szórványtelepüléseken élő nemzettársaink 

megmaradás és megmaradni akarás tekintetében gyakorta példát állítanak elénk. A 

szórványban folyó anyanyelvápolás beindítása az 1988-ban Rahón, Bilics Éva által 

létrehozott Petőfi Sándor Anyanyelvi Klub, ezzel együtt pedig az első vasárnapi 

anyanyelvápoló iskola megalakításáig nyúlik vissza – tájékoztatta lapunkat Takács Mária, 

a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szórványprogramjának felelőse, a 

Bustyaházai Szent Erzsébet Óvoda vezetője a Kárpátalja hetilapnak adott interjúban. – E 

kezdeményezés hatására indultak be a Felső-Tisza-vidék különböző településein a 

vasárnapi misék utáni hittanórák keretein belül a magyarnyelv-órák. 

 

Békeérdekeltség 
2015. április 16. – Szabó Palócz Attila – Magyar Hírlap 

Magyarország a békében érdekelt, és minden jó, ami a béke felé mutat, és minden rossz, 

ami a háborús helyzetet élezi – Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fogalmazott így, 

amikor hétfőn bejelentette: hatszázötvenmillió forintos támogatással segíti a kárpátaljai 

magyarságot a kormány. A kelet-ukrajnai háborús helyzetben – még a törékeny és 

folyamatosan megsértett, megszegett tűzszünet idején is – már huzamosabb ideje a 

kárpátaljai magyarság helyzetének megoldása, békéjének garantálása, a lepusztult 

gazdasági környezetben, vagyis az előállt helyzetben túlélésének és létfenntartásának 

támogatása ma kiemelt nemzetpolitikai kérdés. A legfontosabbak egyike. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. április 16-i számában olvasható) 

 

A kétnyelvű ügykezelés nehézségei és lehetőségei 
2015. április 15. – Népújság, MMR 

Hétfőn a lendvai Bánffy Központban tartotta Göncz László nemzetiségi képviselő soros 

képviselői fórumát, amelynek keretében a kétnyelvű ügykezelés sokrétű, nehézségekkel 

teli, ugyanakkor fontos kihívásként és lehetőségként adódó dimenzióit taglalták. 
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Tárgyalás, egyeztetés Koprivnikar miniszternél 
2015. április 15. - Népújság 

A kétnyelvű ügyintézésről szóló képviselői fórum másnapján, kedden délelőtt Boris 

Koprivnikar miniszternél tárgyaltak a kétnyelvű ügyintézésről az olasz és a magyar 

kisebbség képviselői, a találkozón jelen voltak a kétnyelvű területeken működő 

közigazgatási egységek vezetői is. Göncz László nemzetiségi képviselő lapunknak telefonon 

elmondta, nagyon korrekt beszélgetésről volt szó, ahol rövidebb és hosszabb távú 

előrelépést is hozó konkrét lépéseket, legalábbis ezek elindítását beszélték meg 

 

Fejér megyei gazdasági küldöttség Lendván 
2015. április 15. - Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és Lendva Község kedden 

vendégül látta a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttségét Radetzky Jenő 

elnökkel az élen. Az eseményen jelen volt Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai 

nagykövete is. 

 

József Attila születésének 110. évfordulójára emlékeztek 
2015. április 15. - Népújság 

A Kapcai József Attila Művelődési Egyesület vasárnap tartotta a névadója, a 110 éve 

született költő születésnapjára rendezett, koszorúzással egybekötött ünnepi 

megemlékezést. Ezen Herženjak Mária, az ME elnöke, majd Zágorec-Csuka Judit, a helyi 

közösség korábbi elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Új magyar egyesület sikeres első rendezvénye 
2015. április 15. – Huncro.hr 

Nemrég alakult meg az eszéki Zrínyi Magyar Kultúrkör, amely a magyar költészet napja 

alkalmából tartotta első rendezvényét. Az eszéki Vinita vinotékában rendezett költői esten 

az eszéki Bölcsészettudományi Kar magyar tanszékének tanárai közreműködésével Márai 

Sándor munkásságát és műveit mutatták be az egybegyűlteknek. 

 

A kommunizmus vukovári áldozataira emlékeztek 
2015. április 15. – Huncro.hr 

1945-ben a partizán terror következtében közel 400 személy vesztette életét Vukováron.  

- Az áldozatok között magyarok is voltak, eddig négy személy nevét tudtuk kideríteni – 

mondta Jakumetović Rozália, a Vukovári Magyarok Egyesületének elnöke, akik második 

éve vesznek részt a megemlékezésen. 
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Koszorúzás Antall József mellszobránál 
2015. április 15. – Huncro.hr 

A zágrábi magyarok minden évben összegyűlnek Antall József mellszobránál, ahol 

koszorúzási ünnepséggel emlékeznek meg a néhai magyar miniszterelnökről. Antall 

József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke a haláláig a horvát és a 

magyar nép közötti barátságért, a két ország kapcsolatainak előmozdításáért dolgozott, és 

kiemelkedő szerepe volt abban, hogy a független horvát állam megteremtésének rendkívül 

nehéz időszakában Zágráb humanitárius és diplomáciai segítséget kapjon. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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