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Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére 
2015. április 17. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Népszabadság 

Kelemen Hunornak nem volt kihívója. A kongresszusi küldöttek közül – akik 585 érvényes 

voksot adtak le – 575-en szavaztak bizalmat neki. Egyébként a kongresszusra összesen 

778, szavazati joggal rendelkező küldött volt hivatalos. „Munkára fel! Köszönöm a 

bizalmat!” – mondta Kelemen Hunor újraválasztását követően. 

 

Semjén: nem fogadható el semmi, ami az RMDSZ-t gyengíti! 
2015. április 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Az egyetemes magyarság szempontjából létfontosságú az erős magyar képviselet, ezért a 

magyar összefogás a történelem erkölcsi, politikai parancsa. Nem fogadható el semmi, ami 

az RMDSZ-t gyengíti – jelentette ki Semjén Zsolt Kolozsváron. Az RMDSZ 12. 

kongresszusán tartott beszédében Magyarország miniszterelnök-helyettese leszögezte: a 

kisebbségi jogok emberi jogok a közösség szintjén, és az emberi jogok tekintetében nincs 

alku. 

 

Programmódosítással zárult az RMDSZ-kongresszus 
2015. április 18. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 

Népszabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) programjának a módosításával, és a 

programot kiegészítő dokumentumok elfogadásával zárult szombaton a szövetség 

Kolozsváron tartott 12. kongresszusa. Kelemen Hunor újraválasztott elnök a kongresszust 

záró sajtótájékoztatóján elmondta, a program alig változott, abból az idő közben 

érvényességüket vesztett pontokat törölték. A határozatok közül az oktatáspolitikára 

vonatkozót emelte ki. Mint fogalmazott, a szövetség az anyanyelvű oktatást biztosításán túl 

az oktatás minőségére is hangsúlyt akar fektetni. 

 

Trócsányi: rendezni kell a Székely Mikó Kollégium ügyét 
2015. április 19. – Krónika, MTI, Erdély Ma 

Minél előbb meg kell oldani a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyét – mondta 

Trócsányi László igazságügy-miniszter pénteken az MTI-nek telefonon nyilatkozva, 

miután a romániai magyar felsőoktatásról és az egyházi restitúciós kérdésekről 

tájékozódott Kolozsvárott. A miniszter, aki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

meghívására érkezett Kolozsvárra csütörtökön, egyházi vezetőkkel találkozott és látogatást 

tett magyar felsőoktatási intézményekben. 
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Ismét házi őrizetbe került Mezei János 
2015. április 18. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, 

Marosvásárhelyi Rádió 

Otthonában, házi őrizetben várhatja ismét Mezei János, Gyergyószentmiklós 

polgármestere az ellen folyó kivizsgálás végét - derül ki a Maros megyei törvényszék 

oldalán közzétette információkból. A szerdán meghozott 30 napos előzetes letartóztatás 

ezzel házi őrizetre módosult. 

 

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

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. 

 

Felújítják a csíksomlyói Hármashalom-oltárt 
2015. április 17. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Javítási munkálatok zajlanak a csíksomlyói nyeregben a Hármashalom-oltárnál; a 

felújítást a magyar kormány ötmillió forinttal támogatja - számolt be pénteken az M1 

aktuális hírcsatorna. A műsorában elhangzott, hogy a Makovecz Imre tervei alapján 19 

évvel ezelőtt készült, a pünkösdi zarándoklat búcsús szentmiséjének helyszínéül szolgáló 

építmény felújítása mára elkerülhetetlenné vált. 

 

Kapcsolatépítés a szórványbeli és székelyföldi tanintézmények között 
2015. április 17. – Nyugati Jelen 

Négy tanintézmény diákjai erősítették meg az eddigi kapcsolatot, illetve létesítettek újakat 

a hét folyamán. A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum több 

osztályközössége a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont diákjaival, míg a Székely Mikó 

Kollégium tanulói a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium fiataljaival találkoztak az Iskola 

másként hét alatt. 

 

Toróval is találkozott Johannis tanácsosa 
2015. április 18. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnökével is találkozott Kolozsváron Laurențiu-

Mihai Ștefan, a román államfő belpolitikai tanácsosa, aki pénteken Klaus Johannis román 

államfő üzenetét olvasta fel az RMDSZ 12. kongresszusán – derült ki az EMNP szombaton 

kiadott közleményéből. Az államfő belpolitikáért felelős tanácsosát Toró T. Tibor, az 

EMNP Országos Stratégiai Bizottságának elnöke tájékoztatta az EMNP államszervezést és 
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a politikai rendszer reformját érintő elképzeléseiről, külön kitérve a régiók szerepére. A 

beszélgetésen kiemelt téma volt a romániai választási törvények módosítása, melynek 

kapcsán Toró T. Tibor ismertette az EMNP nemrég bemutatott javaslatcsomagját. 

 

Az Európai Szabad Szövetség tagja lett az Erdélyi Magyar Néppárt 
2015. április 18. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Az európai autonomista és regionalista pártokat tömörítő Európai Szabad Szövetségnek 

(EFA) a tagjává vált az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) – közölte szombaton az erdélyi 

politikai alakulat. Az EFÁ-nak a németországi Bautzenben tartott hét végi kongresszusán 

egyhangúlag elfogadták az EMNP tavaly szeptemberben benyújtott tagfelvételi kérelmét. 

Az erdélyi pártot elnöke, Szilágyi Zsolt képviselte a tanácskozáson. A pártelnök 

felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy Székelyföld területi autonómiája és az erdélyi 

magyarság kulturális önrendelkezése a demokratikus szabadságjogok közé tartoznak, ezért 

európai ügyek – idézte a közlemény. Szilágyi Zsolt meghívta a pártszövetség vezetőit 

Erdélybe, és felajánlotta nekik a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáboron való 

részvétel lehetőségét. 

 

Kovács Péter: összefoghatunk akár az EMNP-vel is 
2015. április 18. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Jelzésértékűnek nevezte Kovács Péter, az RMDSZ eddigi főtitkára Biró Zsoltnak, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnökének jelenlétét és felszólalását az RMDSZ 12. kongresszusán, 

amelyet a hétvégén tartottak Kolozsváron. Az RMDSZ politikusa – akit a küldöttek az 

ismét létrehozott ügyvezető elnöki tisztség várományosának tartanak – az MTI-nek 

nyilatkozva megerősítette: az is az RMDSZ-nek a magyar–magyar összefogásra való 

nyitottságát jelzi, hogy a szövetség Marosvásárhelyen az MPP-vel és az Erdélyi Magyar 

Néppárttal (EMNP) közösen rendez előválasztást egy mindenki által támogatott magyar 

polgármester-jelölt nevesítése érdekében. Emlékeztetett: az MPP-vel másfél éve 

együttműködnek egy hosszú távú megállapodás alapján. Mint mondta, ez nem azt jelenti, 

hogy egyik vagy másik politikai alakulat beolvad, feladja önálló arcélét, hanem azt, hogy 

megtalálták azokat a témákat, amelyekben együtt tudnak dolgozni. 

 

Elemzők: kiszorulhat a parlamentből, ezért kényszerül „újratervezésre” az 
RMDSZ 
2015. április 19. – maszol.ro, MTI, Magyar Hírlap 

Az MTI által megszólaltatott elemzők szerint kiszorulhat a parlamentből az RMDSZ, s ez 

késztette arra, hogy a hét végén tartott kolozsvári kongresszusán politikájának 

„újratervezését” állítsa a tanácskozás központjába. Kiss Tamás szociológus, a kolozsvári 

Kisebbségkutató Intézet kutatója az MTI kérdésére felidézte, az RMDSZ már 2012-ben is 

5,1 százalékos eredményt ért el a parlamenti választásokon. Illyés Gergő, a Nemzetpolitikai 
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Kutatóintézet erdélyi munkatársa is megemlítette az MTI-nek adott nyilatkozatában, hogy 

az RMDSZ évek óta a rá leadott szavazatok számának a csökkenésével szembesül. 

 

Kövesi: nem válogatunk etnikai szempontból 
2015. április 19. – Krónika, maszol.ro, mno.hu 

Mindig tiszteletben tartjuk az alapvető emberi jogokat és a perrendtartási garanciákat, és 

nem válogatunk sem etnikai szempontból, sem valamely párthoz vagy valláshoz tartozás 

alapján – szögezte le a Magyar Nemzetnek adott interjúban Laura Codruţa Kövesi. Az 

Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) főügyésze a restitúció kapcsán a katolikus 

egyház ellen indított eljárásról elmondta, csak egyedi korrupciós eseteket vizsgálnak, nem 

vádolnak egy egész intézményt. 

 

A felsőoktatásról egyeztettek 
2015. április 19. – szekelyhon.ro 

A felsőoktatás fejlesztésének ügyében egyeztetett a hét végén Maruzsa Zoltán, a magyar 

felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és a MÜTF Oktatási Központ vezetősége 

Székelyudvarhelyen. Geréb Lászlótól, az intézmény igazgatójától a szekelyhon.ro 

megtudta, hogy a megbeszélésen egyebek mellett szóba került az idén meghirdetett 

képzések magyar állami finanszírozása is, azonban a tárgyalások fő célja az volt, hogy 

miként lehet a MÜTF Oktatási Központot hatékonyabban integrálni az erdélyi magyar 

felsőoktatási rendszerbe. 

 

Pánikot keltett a beígért bírság 
2015. április 20. – Krónika 

Meghozta a hatását Valentin Bretfeleannak, a marosvásárhelyi helyi rendőrség 

igazgatójának a kétnyelvű utcanévtáblák kapcsán tett fenyegetése. A beígért, tetemes 

bírság elkerülése végett több, zömében idős magyar személy kérte a civil aktivisták által 

felszerelt kétnyelvű utcanévtábla eltávolítását. A rendőrparancsnok megfélemlítő akciója 

az emberjogvédelmi szervezetek román vezetőiben is felháborodást keltett, Smaranda 

Enache, a Pro Europa Liga elnöke a leváltását kérte. Claudiu Maior alpolgármester 

Bretfelean „leállítását” és a magyar ügyektől való eltiltását ígérte. 

 

Leszedetnék a régi helységneveket 
2015. április 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Diszkriminatívnak ítéli és tiltakozik Lucian Goga Maros megyei prefektusnak a 

hármasfalui hagyományos helységnévtáblák eltávolítására vonatkozó felszólítása ellen a 

Székely Nemzeti Tanács. A Kiss Károly, a Makfalvi Székely Tanács elnöke által aláírt 

közlemény szerint a kormánymegbízott átiratban utasította a makfalvi polgármesteri 

hivatalt, hogy távolítsák el a Hármasfaluban felállított, a három település – Csókfalva, 

Székelyszentistván, Atosfalva – hagyományos nevét magyarul és románul tartalmazó 
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táblákat. A felszólításra a községvezetés elutasító választ adott, diszkriminatívnak ítélve 

azt. 

 

Április 24-éig kell postázniuk a kérvényt a Szülőföldön magyarul programban 
érdekelt szülőknek 
2015. április 20. – Krónika 

Még ezen a héten, április 24-éig lehet kérvényezni a Szülőföldön magyarul program 

keretében biztosított oktatási támogatásra vonatkozó igénylést, ez az utolsó dátum, amely 

szerepelhet a postai bélyegzőn, hogy érvényesnek fogadják el az igénylést. Csíkszeredában 

személyesen is le lehet adni a kérvényt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ) székházában. A határidő lejárta után az RMPSZ összesíti az igényléseket, majd 

az érvényes dokumentumokat a támogatást nyújtó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek 

továbbítják, amely az elbírálást végzi. A támogatást idén is az OTP Bank folyósítja. 

 

Garanciát kér Soós és Portik 
2015. április 20. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Kész visszalépni a marosvásárhelyi előválasztásra bejelentkezett két jelölt, Soós Zoltán és 

Portik Vilmos, amennyiben a három magyar politikai szervezet nem állapodik meg arról, 

hogy pontosan milyen koalíciót alakítanak ki az önkormányzati választások idejére. Az 

RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jelöltje az Erdély FM csütörtök esti 

műsorában garanciát kért arra, hogy a május 31-ei összmagyar előválasztáson győztesnek 

kikerülő jelölt nem marad támogatás nélkül. 

 

Matica elnök: 26 ezer szlovák nem tanulhat anyanyelvén az ország déli 
részén 
2015. április 17. – bumm.sk 

Marián Tkáč a Matica slovenská elnöke kijelentette, szerinte 26 ezer szlovák nemzetiségű 

polgárnak nincs lehetősége arra, hogy anyanyelvén művelődjön az ország magyarok lakta 

részén. Tkáč szerint a magyar falvakban és városokban élő szlovákok magyar iskolákba 

kénytelenek járni. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének, elnöke, Jókai Tibor 

szerint ez abszurdum. 

 

Albert Sándor: ne várjunk tétlenül a kisiskolákat érintő felső döntésre 
2015. április 17. – hirek.sk 

A több évtizedes pedagógiai tapasztalattal rendelkező oktatási szakember, Albert Sándor 

úgy véli: ideje volna a tettek mezejére lépni, közösen, szakmai szempontok alapján 

átgondolni, hogy Szlovákia magyarlakta régióiban milyen iskolákat, iskolahálózatot 

szeretnénk működtetni. Azt tanácsolja, a pedagógusszövetség és egyéb szervezetek ne 
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várják ki, hogy a minisztérium mondja majd meg, hol legyenek majd a kisközségi iskolák. 

„Fennállhat ugyanis az a veszély, hogy a hatalom urai majd azt javasolják, itt vagy ott 

vonjuk össze a helyi szlovák és magyar alapiskolát. Ne várjuk meg az efféle ötletelést, a 

régiók maguk döntsenek a számukra legoptimálisabbnak tűnő megoldásokról.” 

 

Az önkormányzat is kétnyelvűsítené a dunaszerdahelyi vasútállomás 
2015. április 17. – hirek.sk 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom aktivistái szerdán kétnyelvűsítették a 

dunaszerdahelyi vasútállomáson található homlokzati feliratot. Ezzel az önkéntesek 

megelőzték a városi önkormányzatot, amely ugyancsak lépett ez ügyben, levében kérte, 

hogy saját költségén magyar nyelvű táblát helyezhessen el. A polgármester úgy véli, 

levelük és az aktivisták kezdeményezése jól kiegészíti egymást. „A lényeg az, hogy ennek a 

dolognak a vasútállomás igazgatója részéről is legyen befogadása, arra való tekintettel, 

hogy nemzetiségi területről van szó, Dunaszerdahely város megnevezése magyarul is 

engedélyezve legyen“ – szögezte le. 

 

Máris leszedték a magyar nyelvű feliratot a dunaszerdahelyi vasútállomásról 
2015. április 18. – bumm.sk, Új Szó 

Nem sokáig maradt a helyén a magyar nyelvű felirat a dunaszerdahelyi vasútállomáson, 

állítólag azért kellett leszedni, „mert lógott és az ott közlekedőkre veszélyt jelentett”. A 

Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom (KDSZ) információi szerint pénteken a vasútállomás 

főnökét Pozsonyból felszólították a tábla leszedésére. Erre azonban nem volt szükség, mert 

a táblát már ezt megelőzőleg eltávolította az állomás gondnoka. 

 

Fellélegezhetnek a kisiskolák, újra több évfolyamot vonhatnak majd össze 
2015. április 18. – Felvidék Ma 

A közoktatási törvény tervezett módosítása, amelyet április 15-én fogadott el a kormány, 

gesztust tesz a kisiskolák felé. Ismét engedélyezi akár négy évfolyam összevonását is egy 

osztályba az alsó tagozaton. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy korrigálták a 2013 

decemberében elfogadott módosítást, amelynek értelmében egy osztályban legfeljebb két 

évfolyamot lehetett összevonva tanítani. 

 

Gömörben összenő, ami összetartozik 
2015. április 18. – Felvidék Ma 

Először rendeztek gömöri összetartozás napot a Via Nova ICS és az MKP Rimaszombati, a 

Nagyrőcei és a Rozsnyói járások elnökségei Tornalján április 17-én. A szónokok és 

felszólalók az egykori Gömör megye összefogását szorgalmazták. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150417170354/Az-onkormanyzat-is-ketnyelvusitene-a-dunaszerdahelyi-vasutallomast.html
http://www.bumm.sk/regio/2015/04/18/maris-leszedtek-a-magyar-nyelvu-feliratot-a-dunaszerdahelyi-vasutallomasrol
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/53184-fellelegezhetnek-a-kisiskolak-ujra-tobb-evfolyamot-vonhatnak-majd-ossze
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/53193-gomorben-osszeno-ami-osszetartozik
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Pásztor István: Megdöbbentőek Korhecz Tamás vádjai 
2015. április 18. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Megdöbbentőnek tartja Pásztor István azokat a vádakat, amiket Korhecz Tamás 

fogalmazott meg egy lapinterjúban. A VMSZ elnöke közleményében úgy fogalmaz: 

megdöbbentő az a vehemencia és sértettség, amivel az MNT volt elnöke nekiront a VMSZ-

nek. Korhecz véleményére reagálva, miszerint „egy leprás emberré” vált a VMSZ és az 

MNT szemében, Pásztor István azt írja: a VMSZ elnökeként több alkalommal, nyilvánosan 

is felkérte, hogy 2014 után is folytassa pályafutását az MNT elnökeként, amit Korhecz 

minden alkalommal visszautasított, akárcsak azt, hogy a Fidesz listáján és színeiben 

képviselje a vajdasági magyar közösség érdekeit európai parlamenti képviselőként. Pásztor 

István azt is tudatja a közvéleménnyel, hogy egy hónappal ezelőtt személyesen invitálta 

meg egy találkozóra Korhecz Tamást, amelyen megállapodtak, hogy a szakmai 

együttműködés lehetőségeinek kibontását két-három héten belül folytatják. 

 

VMDK: Megbukott az MNT Végrehajtó Bizottsága 
2015. április 17. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A VMDK pénteken értesült az MNT képviselőinkhez eljuttatott sürgősségi 

előterjesztéséből arról a tényről, hogy az MNT Végrehajtó Bizottságának megbízatása 

megszűnt, összhangban a Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 7. 

szakaszának 6. bekezdésével - olvasható a VMDK közleményében. „A Végrehajtó Bizottság 

bukása, alig 5 hónapnyi tevékenység után, egyben az önmagát Magyar Összefogásnak 

nevező hatalmi többség erkölcsi és szakmai bukását is jelenti. A néma szavazógépezetként 

működtetett, bólogató dekoráció, végképp hitelét vesztette.” – áll közleményükben. 

 

Mi történik a Magyar Nemzeti Tanács háza táján? 
2015. április 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) több tagja és tisztségviselője is lemondott tegnap este a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) kibővített elnökségi ülésén, s mások mellet Lovas 

Ildikó korábbi művelődési tanácsos, a Végrehajtó Bizottság tagja is lemondott tisztségéről. 

Az információ megerősítése érdekében nyilatkozatért a portál Jerasz Anikóhoz, az MNT 

Végrehajtó Bizottsága elnökéhez fordult, a nemzeti tanács sajtóreferense azonban azzal 

utasította el a kérésünket, hogy a későbbiekben közleményt adnak ki az ügyről. A 

közlemény kiadását is lemondták, s hétfőre halasztották. 

  

Konzuli fogadónap volt Óbecsén 
2015. április 18. – Magyar Szó 

A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör meghívására 2012 decembere óta immár kilencedik 

alkalommal tartott pénteken kihelyezett konzuli fogadónapot Óbecsén a belgrádi magyar 

nagykövetség konzuli osztálya. Szerencsés János konzul és dr. Szlanyinka Anna konzul 
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http://pannonrtv.com/web/?p=198952
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18490/VMDK-Megbukott-az-MNT-Vegrehajto-Bizottsaga.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18494/Mi-tortenik-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs-haza-tajan.html
http://www.magyarszo.com/hu/2679/vajdasag_obecse/125766/Konzuli-fogad%C3%B3nap-volt-%C3%93becs%C3%A9n.htm
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ezúttal 64 állampolgársági kérelmet vett át a helybeliektől. A tervek szerint legközelebb 

őszre lesz kihelyezett konzuli fogadónap a kultúrkörben. 

  

„Vajdaságnak nem szabad problémává válnia” 
2015. április 19. – Vajdaság Ma 

Vajdaság autonómiájának kérdése „folyamatosan nyílt” – jelentette ki Bojan Kostreš, a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) alelnöke, aki szerint ez oda vezethet, hogy a kérdés 

problémává válik. „Ha pedig Vajdasági problémává válik, az sem Vajdaságnak, sem pedig 

Szerbiának nem lesz jó” – fogalmazott Kostreš a Dnevnik újvidéki napilap mai számának 

adott interjújában. Szavai szerint az 1988-as joghurtforradalom óta, amikor a Milošević-

rezsim megfosztotta Vajdaságot a széleskörű autonómiától, egyik kormány sem adott 

egyértelmű választ arra, hogy Vajdaságnak autonómnak kell-e lennie, s hogy milyen fokú 

autonómiával kell rendelkeznie. 

  

VMSZ: A jövőbeli működés és együttműködés az elvárható és elfogadható 
közmegegyezés mentén történjen! 
2015. április 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdaság RTV, Magyar Szó 

A VMSZ Elnöksége 2015. április 19-én megtartott ülésén értékelte a napokban kialakult 

politikai, közéleti helyzetet és ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a VMSZ Elnöksége 

egységes, döntéseit felelősségteljesen, a vajdasági magyar közösség érdekeit előtérbe 

helyezve hozta meg ezidáig és hozza meg ezt követően is, nem engedve semminemű 

nyomásgyakorlásnak. Meggyőződésünk, hogy egyetlen kisebbségi közösség sem engedheti 

meg, hogy személyi erőforrásait konfliktusok forgácsolják szét. Az Elnökség az elkövetkező 

időszakban olyan intézkedéseket foganatosít, amelyek a fent vázolt célokat szolgálják, 

beleértve az esetleges személyi konzekvenciák lehetőségét is. 

 

Ingyenkonyha nyílik Beregszászban 
2015. április 18. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

Ingyenkonyha nyílik május 1-től Beregszászban – tájékoztatott Babják Zoltán, a város 

polgármestere április 15-én közösségi oldalán. A Beregszászi Városi Tanács soron kívüli 

ülésén 76 ezer hrivnyát különítettek el erre a célra. A helyi jótékonysági szervezetek és 

történelmi egyházak, illetve Magyarország támogatásával közel 300 rászoruló 

városlakónak biztosítanának meleg étkeztetést. Az előzetes tervek szerint a városi tanács 

képviselői saját körzetükben feltérképezik a rászoruló személyeket, majd a listát 

kiegészítik a történelmi egyházak javaslata alapján. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18498/8222Vajdasagnak-nem-szabad-problemava-valnia8221.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18497/VMSZ-A-jovobeli-mukodes-es-egyuttmukodes-az-elvarhato-es-elfogadhato-kozmegegyezes-menten-tortenjen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18497/VMSZ-A-jovobeli-mukodes-es-egyuttmukodes-az-elvarhato-es-elfogadhato-kozmegegyezes-menten-tortenjen.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ingyenkonyha-nyilik-beregszaszban/
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Szeretünk Kárpátalja – Jótékonysági gálaműsor a Duna Palotában 
2015. április 18. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

Szeretünk Kárpátalja címmel jótékonysági gálaműsort rendeznek április 23-án a budapesti 

Duna Palotában, a bevétellel a kárpátaljai nyugdíjas pedagógusokat támogatják. A Bánffy 

Szalon, a Duna Palota, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége és a Magyar Polgári 

Együttműködés Egyesület rendezte jótékonysági gálaműsor teljes bevételét a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetségen keresztül nyugdíjas pedagógusoknak juttatják el. Az 

esemény fővédnöke Jókai Anna Kossuth-díjas író, a nemzet művésze. Az est háziasszonya 

Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnöke. 

 

Gyors segítséget kér a Magosz a kárpátaljai gazdák számára 
2015. április 18. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Magyar Hírlap 

Gyors segítséget kér a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) a 

kárpátaljai gazdák számára, a háborús körülmények miatti esetleges humanitárius 

katasztrófa elkerülése érdekében – jelentette be a Magosz elnöke pénteken Budapesten 

sajtótájékoztatón. Jakab István elmondta: Kárpátalján a megművelhető, mintegy 1 millió 

hektár föld több mint fele parlagon van, a gazdák ugyanis nem tudják megművelni. Ezért 

arra kéri a Magosz a magyar gazdálkodókat, hogy segítsenek, ha lehet gyorsan a nagyon 

rossz helyzetben lévő kárpátaljai nemzettársaikon. Elsősorban pénzadományokat várnak, 

mivel a természetbeni adományokat körülményes átjuttatni az ukrán határon – mondta 

Jakab István. 

 

„Szállj költemény, szólj, költemény…” 
2015. április 17. – Kárpátinfo 

A Beregszászi Járási Központosított Könyvtárhálózat Varga Éva igazgató vezetésével 

versmondó versenyt hirdetett a 15 évesnél idősebb fiatalok számára. A szavalóversenyre a 

Beregszászi Járási Tanács dísztermében került sor. A megjelenteket Szalipszki Endre 

beregszászi magyar főkonzul, Kincs Gábor, a járási közigazgatási hivatal megbízott 

vezetője, Seder Ilona, a járási tanács elnöke és Halász László, a művelődési osztály vezetője 

köszöntötte. 

 

Központi Szövetség közgyűlése Felsőpulyán 
2015. április 19. - Volksgruppen 

Első alkalommal tartotta Felsőpulyán évi rendes közgyűlését az Ausztriai Magyar 

Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. Téma volt a Központi Szövetség helye, 

helyzete a magyar szervezetek között, elhangzottak a pénztáros, a könyvvizsgáló és a 

tagegyesületek képviselőinek 2014-es beszámolói is. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/szeretunk-karpatalja-jotekonysagi-galamusor-a-duna-palotaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/gyors-segitseget-ker-a-magosz-a-karpataljai-gazdak-szamara/
http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/szallj-koltemeny-szolj-koltemeny
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2706090/
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Magyarok Ausztriában - migráció vagy mobilitás? 
2015. április 18. - Volksgruppen 

"Migráció vagy mobilitás? Magyarok Ausztriában: Az új bevándorlók“ címmel rendezett 

kétnapos nemzetközi konferenciát Bécsben az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége, valamint a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéke. Az utóbbi 

években becslések szerint csaknem 100.000 főre nőtt az Ausztriában élő magyarok száma. 

A konferencia azt a kérdést tárgyalta, hogy ez a tendencia az EU által támogatott 

mobilitásnak köszönhető-e, vagy pedig ez a folyamat egy új bevándorlási hullámnak 

tekinthető-e? 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2705998/


 

 

 

 

 

 
12 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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Hírvivő   
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