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Magyar-szerb megemlékezést szerveznek jövőre Belgrádban a 
nándorfehérvári csata évfordulóján 
2015. április 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV, MNO, Mandiner, hirado.hu, 

Magyar Hírlap 

Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

csütörtökön Belgrádban megállapodott arról, hogy a szerb fővárosban jövőre 

megemlékezést tartanak a nándorfehérvári csata 560. évfordulója alkalmából. A 

közlemény szerint Aleksandar Vučić és Kövér László találkozóján szó esett a két ország 

kiemelkedően jó kapcsolatáról, a történelmi megbékélési folyamatról, a Szerbiában élő 

magyar, illetve a Magyarországon élő szerb kisebbség helyzetéről. Megállapították, hogy 

ezek a kisebbségek hidat képeznek a két ország együttműködésében. 

 

Átgondolja politikáját az RMDSZ a kolozsvári kongresszuson 
2015. április 16. – Krónika 

Az újratervezés jegyében rendezik a hétvégén az RMDSZ 12. kongresszusát, amelynek 

legnagyobb tétje a szövetség politizálásának újragondolása. A Kolozsvárt pénteken és 

szombaton rendezendő eseményen a küldöttek újraválasztják Kelemen Hunor szövetségi 

elnököt, módosítják az alapszabályt és a programot. A román kormányt Victor Ponta, a 

magyart Semjén Zsolt képviseli a kongresszuson, amelyre Dan Diaconescu néppártja és a 

Jobbik kivételével mindkét ország parlamentjének pártjait meghívták. 

 

Megbírságolták a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezőit 
2015. április 16. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, MTI 

A marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrség reklámnak tekintette a 

Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) önkéntesei által kihelyezett kétnyelvű 

utcanévtáblákat, és egyenként ötezer lejes bírságot rótt ki két „tetten ért” önkéntesre. Az 

esetről a megbírságolt Barabás Miklós és Kincses Előd ügyvéd számolt be egy csütörtöki 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatón. Barabás Miklós a sajtótájékoztató után az MTI-nek 

telefonon elmondta, az elmúlt hetekben mintegy 80 kétnyelvű utcanévtáblát helyeztek ki 

Marosvásárhelyen olyan épületek utcafrontjára, amelyek tulajdonosai korábban 

beleegyeztek ebbe. 

 

Tízezer aláírást akarnak gyűjteni a kovásznai szívkórházért 
2015. április 16. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, 

Magyar Nemzet 

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete aláírásgyűjtést kezdeményezett a kovásznai 

Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház eredeti nevének megtartása 

érdekében és a Teculescu-Benedek kész tényként közölt névváltoztatás visszavonásáért - 

jelentette be Tamás Sándor szervezeti elnök április 16-án, a kovásznai egészségügyi 
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központ előtt tartott sajtótájékoztatón, amelyen a helyi önkormányzati vezető, orvosok és 

politikusok is részt vettek. 

 

Ellenzik Szász tervét az erdélyi szórványkollégiumok vezetői 
2015. április 16. – Krónika 

Nem elköltöztetni, hanem erősíteni kell a szórványkollégiumokat, hiszen a 

helyváltoztatással épp ezek közösségerősítő, -megtartó ereje veszne el – állítják az erdélyi 

intézmények vezetői Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének 

elképzeléseire reagálva. A Krónika által megkérdezett intézményvezetők úgy vélik, 

meggyengítené a szórványban élő magyar közösséget, ha a székelyföldi politikus 

elképzeléséhez alkalmazkodva tömbmagyar vidékre költöztetnék a szórványbeli 

bentlakásos iskolákat. Az oktatási szakemberek szerint a szülők sem engedik szívesen 

távolra gyerekeiket, de az intézmények közösségépítő, megtartó ereje is elveszne ezzel a 

lépéssel. Nincs egységes recept, minden szórványközösségben más lehet az életképes 

megoldás, de ezeket a kollégiumokat helyben kell megőrizni, vallják az illetékesek. 

 

Garanciát vár a támogatásra Soós és Portik is, különben visszalépnek 
2015. április 16. – transindex.ro 

Garanciát kérnek az előválasztásra jelentkezett jelöltek, Soós Zoltán és Portik Vilmos arra, 

hogy a pártok valóban felsorakoznak az előválasztás nyertese mögött. A jelöltek az Erdély 

FM-nek azt mondták, az előválasztás célja az, hogy elkerüljék a különböző magyar táborok 

kialakulását, mivel csak összefogással van esély arra, hogy magyar polgármestere legyen 

Marosvásárhelynek. Ezért biztosítékot szeretnének arra, hogy a győztesen kikerülő jelölt 

nem marad támogatás nélkül. 

 

„Városkapuval” ünnepli a Musai-Muszáj, hogy első lett a ComON Kolozsvár 
szavazásán 
2015. április 16. – transindex.ro, Krónika 

Felfújható városkaput tett ki a Musai-Muszáj egyesület a Mátyás király utcába azt 

megünnepelendő, hogy első helyen végeztek a Com'on Kolozsvár pályázatán. A 

többnyelvűségért küzdő egyesület kettéosztotta a kaput: egyik felén csak románul, a másik 

felén pedig három nyelven üdvözli a érkezőket, a járókelők pedig "eldöntik", hogy 

melyiken mennek be. 

 

Európai védelmet kér Tőkés László 
2015. április 16. – Krónika 

Az Európai Parlament erkölcsi és politikai védelmét kérte „a kisebbségi önrendelkezésért 

folytatott demokratikus és békés küzdelemben” Tőkés László európai parlamenti 
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képviselő. A parlament szerdai plenáris ülésén felszólaló Tőkés tájékoztatta a képviselőket 

arról, hogy a román belügyminisztérium által közzétett közrendvédelmi és közbiztonsági 

stratégia tervezete a közbiztonsági veszélyforrások közé sorolná az etnikai autonómia 

követelését. Elmondta továbbá, hogy hatósági eljárások tucatjai vannak folyamatban azon 

székelyföldi önkormányzatokkal vagy autonómiabarát szervezetekkel szemben, melyek a 

székely, illetve erdélyi magyar önrendelkezés érdekében lépnek fel. 

 

Az RMDSZ-szel akar együttműködési megállapodást kötni az új PNL 
2015. április 16. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

A decemberben ellenzékbe vonult Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) 

akar együttműködési megállapodást kötni a román jobbközép erők egyesülése nyomán 

létrejött új Nemzeti Liberális Párt (PNL) - közölte Alina Gorghiu, a PNL társelnöke 

csütörtökön a Gandul című portálnak nyilatkozva. A PNL az RMDSZ törvényhozóival 

együtt sem rendelkezik elegendő szavazattal a parlamentben ahhoz, hogy megbuktassa 

Victor Ponta szociáldemokrata miniszterelnök kormányát - ismerte el Gorghiu. 

Hozzátette: ettől függetlenül, beterjesztik a tavaszi ülésszakra beígért bizalmatlansági 

indítványt. Gorghiu szerint a PNL-nek volt már egy rövid egyeztetése az RMDSZ-szel, de a 

- parlamenti együttműködésről és a PNL kormányprogramjának támogatásáról szóló - 

megállapodás részleteit az RMDSZ pénteken kezdődő kongresszusa után akarják 

kidolgozni. 

 

Brutális bírság jár a háztulajdonosoknak is a kétnyelvű táblákért 
2015. április 17. – maszol.ro 

A törvények értelmében bármilyen reklámot vagy feliratot csakis a polgármesteri hivatal 

előzetes engedélyével lehet kihelyezni – jelentette ki csütörtök este a közszolgálati rádió 

marosvásárhelyi román adásának Valentin Bretfelean. A marosvásárhelyi 

önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrség vezetője annak kapcsán nyilatkozott, hogy 

beosztottjai egyenként ötezer lejre bírságolták a Civil Elkötelezettség Mozgalomnak 

(CEMO) azokat a tagjait, akik kétnyelvű táblákat helyeztek el a városban. 

 

Nem lesznek új szakok a MÜTF-ön 
2015. április 17. – Krónika, szekelyhon.ro 

Négy alapszakot hirdettek meg a következő tanévre a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási 

Központnál. Figyelembe véve a tavaly meghirdetett képzések többségénél tapasztalt 

túljelentkezést, úgy döntöttek, 2015- ben nem hirdetnek meg új szakokat – közölte 

csütörtökön dr. Geréb László, az intézmény ügyvezető igazgatója. Ennek alapján lesz 

könnyűipari mérnöki (textil- és nyomdaipari mérnöki szakirány), gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnöki (erdőgazdálkodás specializáció), turizmus-vendéglátás 

(idegenforgalom és szálloda szakirány) és kereskedelem-marketing (e-kereskedelem 

szakirány) tagozat. 
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Semjén Zsolttal találkozott az MPP elnöke 
2015. április 17. – Krónika, Erdély Ma 

Budapesti hivatalában fogadta Biró Zsoltot, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnökét Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök- helyettes. A megbeszélésen áttekintették a 

következő időszak nemzetpolitikai kihívásait, prioritásait. Az MPP közleménye szerint a 

két politikus egyetértett abban, hogy a Kárpát-medencei magyarság megmaradásának 

legfontosabb pilléreit az etnikai alapon szerveződő pártok képezik. 

 

MKP: A pénzosztás előtt alkossunk stratégiát! 
2015. április 16. – hirek.sk, Új Szó 

A kisebbségi kultúra finanszírozását szabályozó törvénytervezet kapcsán a Magyar 

Közösség Pártja közölte: meggyőződése, hogy a kultúra támogatása nem merülhet ki 

csupán a pénzosztásban, mindezt meg kell előznie egy átfogó stratégia elfogadásának, 

valamint a szükséges intézményrendszer kialakításának. „Bízunk benne, hogy közösségünk 

körében legalább az oktatás és a kultúra területén sikerül kialakítanunk egy nemzetiségi 

minimumot, amelyet a felvidéki magyarság megmaradása és aktív jelenléte érdekében 

elengedhetetlennek tartunk. Csakis ezáltal válhat működőképessé és hatékonnyá 

bármilyen kisebbségi önkormányzat” – szögezte le A. Szabó László alelnök. 

 

Kétnyelvűsítették a dunaszerdahelyi vasútállomást 
2015. április 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom aktivistái szerda délután kétnyelvűsítették a 

dunaszerdahelyi vasútállomáson található homlokzati feliratot. Az állomást 

következetesen Dunajská Streda néven jelölték, miközben a legutóbbi, 2011-es 

népszámlálás szerint a város lakosságának 74,53 százaléka magyar. A kisebbségi 

nyelvtörvény értelmében a kétnyelvű megnevezésnek fel kellene tűnnie a hasonló 

településeken, a vasút a hiányzó technikai előírásokra hivatkozik, miközben a saját 

hatáskörébe tartozna a helyzet orvoslása. 

 

Tamás Ilona nem tud kosárlabdázni 
2015. április 17. – Szilvássy József – Népszabadság 

Több mint ezren vesztették el szlovák állampolgárságukat, akik felvették egy másik 

országét is ebből 61 volt magyar. A jogszabályt megváltoztatták, így azok akik állandó 

lakcímmel rendelkeznek a másik országban azok nem vesztették el szlovák 

állampolgárságukat, ezzel a lehetőséggel 22-en éltek. Lomnici Zoltán a felvédi 

jogfosztottak érdekeit képviselő Emberi Méltóság Tanácsának elnök a strasbourgi emberi 

jogi bírósághoz fordult és gyorsított eljárást kért tekintettel Tamás Ilon életkorára. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2015. április 17-i számában olvasható.) 
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Kövér László Székelykevén: Senkiről sem feledkezünk el 
2015. április 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap, Inforádió 

A nemzet egységét és oszthatatlanságát hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

a vajdasági Székelykevén, a Kárpát-medence egyik legdélebbi magyar településén, ahol 

kiemelte: látogatásával egyebek mellett azt szerette volna kifejezni, hogy senkiről sem 

feledkeznek el. Kiemelte, hogy 1990 óta nem voltak olyan jók a magyar-szerb kapcsolatok, 

mint most, és ebben fontos  szerepe volt annak a megbékélési folyamatnak, amelyet Áder 

János magyar és Tomislav Nikolić szerb köztársasági elnök kezdett meg két évvel ezelőtt. A 

magyar nemzetpolitikai célokról szólva kiemelte, hogy az utóbbi négy év inkább a 

szimbolikus lépések és döntések időszaka volt. A következő ciklusok sokkal nehezebbek 

lesznek. mert „a mindennapi munkában nagyobb erőfeszítésre leszünk rákényszerítve, ha 

meg akarjuk teremteni azokat az egzisztenciális feltételeket, amelyeknek az 

eredményeképpen a magyar emberek meg tudnak maradni magyarként a szülőföldjükön”. 

 

Megmérettettek anyanyelvből a közép-bánáti diákok 
2015. április 16. – Vajdaság Ma 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola volt a házigazdája a körzeti szintű anyanyelvi 

versenynek, amelyen a közép-bánáti iskolák diákjai mérettetek meg, mégpedig a 

begaszentgyörgyi, a törökbecsei, a magyarcsernyei és nagybecskereki községből. Az 

ötödikesek 9-en, a hatodikosok és hetedikesek 8-8-an voltak, míg a nyolcadikosok 10-en 

versenyeztek.  

 

Kishegyesen tartották meg a IV. Óvodapedagógiai Konferenciát 
2015. április 16. – Vajdaság Ma 

„Magyarul álmodunk és álmainkat soha nem szabad feladni!” – mondta Perpauer Attila, 

az MNT oktatási bizottságának elnöke Kishegyesen, a IV. Óvodapedagógiai Konferencia 

megnyitóján. Az anyanyelv nemzetünk számára elidegeníthetetlen jog. Nekünk, kik 

ápoljuk, védjük, óvjuk, kötelességünk is. A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségűnek 

tartja azt, hogy gyermekeink magyar intézményekbe járjanak. – mondta még többi között 

Perpauer a községháza zsúfolásig megtelt nagytanácstermében. 

 

A jelenlegi MNT-t bírálja Korhecz Tamás 
2015. április 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Szerinte a testület elnöke Hajnal Jenő, informális elnöke, vezetője pedig Lovas Ildikó, a 

többiek kiszorulnak a döntéshozatalból és a végrehajtásból. Korhecz Tamás szerint az 

MNT előző négyéves időszakában kidolgozott stratégiai programok sorra dőlnek be, mert 

az MNT hivatalában dolgozók felét kisöpörték. Szerinte ezt nem lehet ésszerű vagy 

takarékossági okokkal magyarázni, mert ő tele kasszát hagyott az MNT-ben, a 
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magyarországi támogatások is nőttek. Úgy véli, hogy a meglevő anyagi eszközök dacára, a 

közigazgatási kapacitások leépítése miatt veszélybe került az iskolabusz-, a beiskolázási és 

az ösztöndíjprogram is. 

 

„Közép-Európának közös nevezőre kell jutnia Ukrajna kérdésében” 
2015. április 16. – MTI, Kárpátalja Ma 

Közép-Európának közös nevezőre kell jutnia Ukrajna kérdésében, ami viszont korántsem 

jelenti azt, hogy a térség minden országának ugyanazt kell gondolnia az ukrán válságról 

vagy a Moszkvával fenntartott kapcsolatokról – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke Brüsszelben szerda este, a Magyar Házban tartott 

kerekasztal-beszélgetésen. 

A Magyar Hullám Kulturális és Közéleti Társaság szervezte rendezvényen Németh amellett 

foglalt állást, hogy Ukrajna számára egyedül a közép-európai integráció jelenthet 

lehetőséget a kilábalásra ebből a válságból. 

 

Május 1-re tervezik az ingyenkonyha megnyitását Beregszászban 
2015. Április 15. – Kárpátalja 

Április 15-én soron kívüli ülést tartott a Beregszászi Városi Tanács. A képviselők két kérdés 

megvitatása és jóváhagyása céljából jöttek össze, amelyek a rászoruló beregszászi 

polgárokat kiszolgáló ingyenkonyha létrehozásával kapcsolatosak. Helyi és magyarországi 

jótékonysági szervezetek, illetve a történelmi egyházak segítségével Babják Zoltán 

polgármester 300 szegény városlakó számára szeretne ingyenes meleg ebédet biztosítani. 

A tervek szerint május 1-jén nyílna meg az ingyenkonyha Beregszászban. A városban első 

ízben válna valóra ilyen projekt. 

 

Versünnep a magyar karon 
2015. Április 16. – Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo 

A magyar költészet napja alkalmából ünnepséget rendeztek az Ungvári Nemzeti Egyetem 

Magyar Filológiai Tanszékén. Hagyomány, hogy a költészet napja alkalmából olyan 

alkotókat látunk vendégül, akik pályafutásukat az Ungvári Nemzeti Egyetemen kezdték. 

Idén az ünnepséget Horváth Sándor kárpátaljai költő, író, újságíró, a magyar tagozat volt 

diákja tisztelte meg jelenlétével - írja a KISZÓ.  

 

Pártosfalván fogadta az ügyfeleket az emberjogi biztos 
2015. április 16. - MMR 

Tavaly két ízben tartott ügyfélfogadást a Muravidéken Vlasta Nussdorfer emberjogi biztos, 

éspedig Lendván, valamint Muraszombatban. Folytatva a kihelyezett ügyintézéseket 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kozep-europanak-kozos-nevezore-kell-jutnia-ukrajna-kerdeseben/
http://www.karpataljalap.net/?q=2015/04/16/majus-1-re-tervezik-az-ingyenkonyha-megnyitasat-beregszaszban
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/versunnep-magyar-karon
http://www.rtvslo.si/mmr/news/article/10763
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tegnap Moravske Toplice Község polgárai mondhatták el panaszukat az emberjogi 

biztosnak és munkatársainak. Az iroda Pártosfalván működött, ahol sajtótájékoztatót is 

tartottak. 

 

Szerveznek és támogatnak 
2015. április 17. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK kopácsi alapszervezete vasárnap tartotta évi közgyűlését. Farahó Zsolt, az 

alapszervezet elnöke számolt be az elmúlt időszakról, és az idei évre szóló terveket is 

felvázolta. Elhangzott, hogy a szervezet az előző évekhez hasonlóan továbbra is fontosnak 

tartja a nemzeti ünnepekről való megemlékezést, de szerepet vállal minden, a településen 

tartott  rendezvényen is, így a Kopácsi Halásznapokon is. A lehetőségeikhez mérten 

támogatták a gyerekeket is, így az óvoda végzőseit, a ballagókat minden évben egy 

iskolakezdést segítő csomaggal ajándékozzák meg. Ezenkívül a karácsonyi csomagokat is a 

HMDK-alapszervezet támogatásából vásárolják meg a helyi iskolásoknak és az 

óvodásoknak. Idén először a Halász labdarúgó-egyesület gyermekcsapatát is támogatták, 

akiknek sportfelszerelést vásároltak. 

 

A vidéki magyar asszonyok szabadidős tevékenységével foglalkozik a HTV 
2015. április 17. – Új Magyar Képes Újság 

Múlt héten Csúzán járt a HTV eszéki körzeti stúdiójának riportere és forgatócsoportja. 

Kedvükért A Lepke Szárnya egyesület (Krila leptira) és a Nőegylet tagjai kiállítást 

rendeztek. A forgatásnak, melyen a kézimunka-technikákról, a hagyományról és a 

varródélutánok szerepéről nyilatkoztak az egyesületi tagok, dokumentumfilm lesz a 

végeredménye, amelyet a HTV Kisebbségi mozaik című műsorában láthatnak majd a 

nézők. 
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http://huncro.hr/magyarsagunk/6201-2015-04-16-07-43-09
http://huncro.hr/magyarsagunk/6207-2015-04-16-09-29-14
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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   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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