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Újraválasztották a VMSZ elnökét 
2015. április 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Népszabadság 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Pásztor Istvánt választotta meg pártelnökének, aki 

ezzel a harmadik mandátumát kezdi meg a tisztségen. A VMSZ április 25-ei, 

Magyarcsernyén megtartott tisztújító közgyűlésén titkos szavazás útján ismét bizalmat 

szavazott az egyedüli jelöltként induló elnöknek. A szavazatszámláló bizottság jelentése 

szerint a VMSZ 17. közgyűlésen résztvevő küldöttek 277 szavazatot adtak le, ebből 274 volt 

érvényes, ezzel pedig megerősítették Pásztor Istvánt az elnöki tisztségében. Pásztor István 

pártelnök a szavazás eredményeinek kihirdetését követően köszönetet mondott a 

megszavazott bizalomért, illetve leszögezte, a Vajdasági Magyar Szövetség új Tanácsa 

kompetens lesz a felvázolt feladatok elvégzésében. 

 

MKP: Az összefogás az egyetlen járható út 
2015. április 26. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja közleményben üdvözölte, hogy az ellenzéki pártok egységes 

fellépése megakadályozta a KDH elnökének, Ján Figeľnek a leváltását a parlament alelnöki 

posztjáról. Az ügy kapcsán bebizonyosodott: az összefogás az egyetlen módja, hogy az 

ellenzéki erők megakadályozzák a Smer-kormány részéről tapasztalható hatalmi 

visszaéléseket – mutatott rá a közlemény. Az MKP közölte: kész együttműködni a 

jobbközép pártokkal annak érdekében, hogy azok valós alternatívát jelentsenek a jelenlegi 

kormányzattal szemben a jövő évi parlamenti választáson. 

 

Kovásznai szállodaadomány: nem döntött az alkotmánybíróság 
2015. április 24. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Az alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az ortodox egyháznak adományozott kovásznai 

szálloda ügyében pereskedő személyek nem bizonyították egyértelműen, hogy a szálloda 

átadásával sérült volna az érdekük, ezért érdemi döntés nélkül visszautalta az ügyet a 

brassói táblabíróságra – írta Gazda Zoltán, a pereskedők egyike pénteken kiadott 

közleményében. A Sepsiszéki Székely Tanács elnöki tisztségét is betöltő Gazda Zoltán 

közölte, a pereskedők a brassói táblabíróságon próbálják bizonyítani érdekeltségüket és 

jogsérelmüket, de emellett a nép ügyvédjéhez és az Emberi Jogok Európai Bíróságához is 

folyamodnak az ügyben. 

 

Kimenekítették Tóásó Elődéket Bolíviából 
2015. április 26. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, 

Inforádió, RTL Klub, MNO 

Tóásó Elődöt a bolíviai titkosszolgálatok figyelmét elkerülve, konspiratív módon kellett 

kimenekíteni Bolíviából a Baptista Szeretetszolgálat munkatársának közlése szerint, még 

csomagja, váltóruhája sem volt. Családtagjainak Magyarországra hozása a következő 
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napok feladata - tette hozzá Lukács Csaba, aki vasárnap délelőtt telefonon nyilatkozott az 

M1 aktuális csatornának. Az újságíró kifejtette: a „menekítő csapat” az akciót megelőzően 

nem is találkozhatott Tóásó Előddel, csak különböző kommunikációs eszközökön tartották 

a kapcsolatot. Tóásó Előd, többször taxit váltva, pénteken kora reggel beszállt egy újabb 

járműbe, mindezt úgy, hogy még felesége sem tudott arról, aznap el fog jönni. Magyar idő 

szerint pénteken kora este sikerült kimenekíteni Tóásó Elődöt az országból Chilébe, most 

már biztonságban van - fejtette ki Lukács Csaba. 

 

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet a nemzeti összetartozás napja 
alkalmából 
2015. április 25. – MTI, bumm.sk 

Diákutazási pályázatot hirdet Kárpát-medencei középiskolásoknak a június 4-ei nemzeti 

összetartozás napja alkalmából a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a térség 

országaiban élő magyar középiskolások ellátogassanak egy másik Kárpát-medencei ország 

településén működő magyar középiskolába, ezáltal minél több közvetlen kapcsolat 

alakuljon a diákok, tanárok, intézmények között. 

 

Az LMP kiáll a marosvásárhelyi kétnyelvűségért 
2015. április 25. – transindex.ro 

Az LMP kiáll a külhoni magyar közösségek és minden más kisebbséget megillető 

többnyelvűségért. A párt minden erre irányuló törekvést támogat, így a marosvásárhelyi 

vagy korábban a kolozsvári és dunaszerdahelyi magyar kisebbségek küzdelmét - írja a párt 

közleménye. Az ellenzéki párt szerint a békés egymás mellett élés alapfeltétele, hogy a 

kisebbségek széles körű jogosítványokkal rendelkezzenek, és ennek is egyik legfontosabb 

eleme anyanyelvük hivatalos elismerése. 

 

Két tűz között 
2015. április 25. – Végel László – Népszabadság 

A Jobbik tapolcai győzelme után több elemző lehetséges kormányváltó pártról beszél. 

Felmerül a kérdés, hogy a Jobbik győzelme milyen helyzetbe hozná, illetve 

népszerűségének növekedése milyen helyzetbe hozza a határon túli kisebbségi pártokat. A 

jelenlegi doktrína szerint a határon túli kisebbségi pártoknak együtt kell működniük az 

anyaországi kormányokkal, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy többé vagy kevésbé 

idomulnak a kormányon lévő pártokhoz. A Vajdasági Magyar Szövetség esetében az 

anyaországi szélsőjobbhoz való kötődés kockázatos konfliktushelyzetet teremtene. 

Legitimálná a Szerbiában működő szélsőséges tömörüléseket, elveszítené saját országának 

demokratikus közvéleményét, és tovább mélyítené a kisebbségeken belüli megosztottságot. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2015. április 25-i számában olvasható) 
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Őshonos? Történelmi? Nemzeti? Nyelvi? EP-meghallgatás volt a 
kisebbségekről 
2015. április 24. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

A Transindex szerint „kissé abszurd helyzettel találja szemben magát az, aki figyelmesen 

követi az őshonos kisebbségekkel kapcsolatos brüsszeli történéseket. Az Európai Néppárt 

képviselői által szervezett, az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetéről szerdán tartott 

közmeghallgatáson az Európai Parlamentben (EP) kiderült: bár a célok sok esetben 

közösek, de akár fogalmi szinten is alapszintű problémák vannak. Az egyik ilyen 

szembeötlő probléma, hogy még csak egységes szóhasználat sincs: a meghallgatáson ki 

őshonos, ki történelmi, ki nemzeti kisebbségekről, ki nemzetiségekről beszélt”. 

 

Lemond a Maros Megyei Tanács alelnöki tisztségéről Kelemen Márton 
2015. április 24. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika 

Lemond a Maros Megyei Tanács alelnöki tisztségéről, és egyben tanácsosi mandátumáról 

is Kelemen Márton. Az RMDSZ-es politikus a Transindexnek elmondta, egyrészt 

magánéleti okokkal, másrészt szakmai okokkal indokolhatja döntését. „Természetvédelmi, 

civil oldalról kerültem a politikába, oda is szeretnék visszatérni" - mondta. 

 

Kínos közleményt bocsátott ki az elnöki hivatal Johannis kongresszusi 
üzenete kapcsán 
2015. április 24. – transindex.ro 

„Klaus Johannis üzenetét az RDMSZ 12. kongresszusán Laurențiu Ștefan államelnöki 

tanácsos az elnöki hivatal hivatalos oldalán fellelhető formában tolmácsolta. Egyetlen más 

variáns sem tekinthető autentikusnak” - áll az elnöki hivatal közleményében. 

 

Aradon tanácskoztak a román–magyar határ menti fejlesztési stratégiáról 
2015. április 24. – Erdély Ma 

A nyilvánosság mellőzésével szervezték meg kedden és szerdán Aradon a Román–Magyar 

Közös Munkacsoport soros ülését, amelyen a 2014 és 2020 közötti időszak 

együttműködési stratégiája volt a téma – a megyei tanács sajtóosztálya csütörtökön 

küldött beszámolót a rendezvényről. 

 

Egy „civil” a harmadik jelöltaspiráns Marosvásárhelyen 
2015. április 24. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen már hárman vannak mezőnyben a polgármester-jelöltségért. Pénteken 

Barabás Miklós, a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen! civil csoport 

sajtószóvivője bejelentette: indul a május 31-én esedékes előválasztáson. Barabás Miklós 
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neve akkor vált ismertebbé, amikor társával együtt a helyi rendőrség megbírságolta, mert 

engedély nélkül szerelt fel kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen. „Elsősorban azért 

szeretnék indulni, mivel érdekel közösségem jelene és jövője. Történész lévén, népem 

múltja létfontosságú számomra.  Nem politikai karriert szeretnék építeni, hanem a 

közösségem érdekeit szolgálni” – mondta sajtótájékoztatóján Barabás. 

 

Civilek követelik a marosvásárhelyi rendőrfőnök leváltását 
2015. április 24. – maszol.ro 

Magukat civileknek nevező marosvásárhelyi polgárok egy csoportja internetes 

aláírásgyűjtésbe fogott Valentin Constantin Bretfelean városi rendőrfőnök leváltásának 

érdekében. A maszol.ro-hoz is eljuttatott felhívásban azzal indokolják elhatározásukat, 

hogy „közelmúlt eseményei, a marosvásárhelyi rendőrparancsnok túlkapásai nagyon sok 

embert felháborítottak”, amit nem szeretnének tétlenül nézni, így petíciót indítanak a helyi 

rendőrség ügyvezető igazgatójának leváltásáért. Ezt  magyarul, románul, angolul és 

németül is megfogalmazták, és április 30-án adnák át Dorin Florea polgármesternek, 

illetve a helyi önkormányzatnak. 

 

Lakossági fórumokat szervez a marosvásárhelyi RMDSZ 
2015. április 24. – maszol.ro 

Eddig három lakossági fórumot szervezett az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete. 

Legutóbb a Kornisa (Párkány) negyed lakóit faggatták a legégetőbb problémáikról. A 

fórumnak a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Erzsébet terme adott otthont. A 

jelenlevők Peti András alpolgármesternek, Soós Zoltán városi önkormányzati képviselőnek 

és az előválasztások egyik jelöltaspiránsának, valamint Józsa Tibor és Bakos Levente 

tanácsosoknak, Koreck Mária, szociális ügyekkel foglalkozó városi alelnöknek mondhatták 

el észrevételeiket. 

 

Beiktatták Tamás Péter tiszteletbeli magyar konzult 
2015. április 24. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

A temesvári Adam-Müller Guttenbrunn házban csütörtökön este került sor Tamás Péter, 

Magyarország tiszteletbeli konzuljának ünnepélyes beiktatására és a tiszteletbeli 

konzulátus megnyitására. A nagyszabású ünnepségen részt vett Zákonyi Botond bukaresti 

nagykövet, dr. Bencsik Zita, a magyar külügy konzuli főosztályának főosztályvezetője és 

román megfelelője, Bogdan Mihai Stănescu, Magdó János, a külügy közép-európai 

főosztályának főosztályvezetője, Mile Lajos kolozsvári főkonzul, a Temesváron működő 

főkonzulátusok és tiszteletbeli konzulátusok képviselői, Temes megyei elöljárók, a 

történelmi egyházak, a helyi kulturális élet és a politikai pártok képviselői. 
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Hungarikummá nyilváníttatnák a Székely termék mozgalmat 
2015. április 25. – transindex.ro 

A Hargita Megye Tanácsa koordinálásban működő megyei értéktárbizottság pénteken a 

csíkszeredai megyeházán ült össze. A tanácskozás célja az volt, hogy összeállítsák a Hargita 

megyei értéktárat az itt fellelhető nemzeti értékekről, és felterjesszék a Magyar Értéktárba. 

A csíkszeredai ülést vezető Márton István, a megyei tanács vidékfejlesztési egyesületének 

igazgatója, a Hungarikum Bizottság RMDSZ által delegált tagja elmondta, hogy hat 

kategóriában kell kidolgozni a javaslatokat: agrár- és élelmiszer-gazdaság, természeti és 

épített környezet, kulturális örökség, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, 

sport és turizmus. 

 

Elhalasztják a keddre tervezett marosvásárhelyi tüntetést 
2015. április 26. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi szervezete úgy döntött, elhalasztja 

azt a keddre tervezett tüntetést, amelyet a kétnyelvű utcanévtáblák ügyében tapasztalt 

hatósági túlkapások miatt hirdetett meg. Az EMNP helyi szervezete tüntetést 

kezdeményezett a polgármesteri hivatal előtt, április 28-ai dátummal a helyi rendőrség 

túlkapásai miatt. Pénteken azonban a hivatal illetékes bizottsága, közlekedésrendészeti 

okokra hivatkozva nem engedélyezte a kért helyszínt, helyette a Ligetet nevezte meg a 

tüntetés helyszínének. 

 

Nekik szabad: megnyílt a móc képviselet Brüsszelben 
2015. április 26. – Krónika 

Megnyitották Erdély képviseleti irodáját és a Mócvidék kirendeltségét szombaton 

Brüsszelben. Négy évvel ezelőtt a román hatóságok hisztérikusan reagáltak a Székelyföld 

brüsszeli irodájának felavatására. A Románia nyugati régiója, ezen belül pedig az öt 

megyében – Bihar, Arad, Hunyad, Fehér és Kolozs – elterülő Mócvidék népszerűsítésére 

hivatott brüsszeli képviselet létrehozását a kormányzó román Szociáldemokrata Párt 

(PSD) két európai parlamenti képviselője kezdeményezte. A Mediafax hírügynökség 

tudósítása szerint a szombati irodaavatón Victor Negrescu és Emilian Pavel elmondta, a 

„móc nagykövetség" és az erdélyi képviselet támogatást nyújt az érintett önkormányzatok 

és a régióban működő cégek számára a román márkák, a román identitás európai szintű 

bemutatása terén. 

 

Nemzetközi kisebbségvédelmi konferencia lesz Kolozsváron 
2015. április 26. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

A román külügyminisztérium és a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) nemzetközi 

konferenciát szervez április 30-án Kolozsváron abból az alkalomból, hogy az Európa 

Tanács húsz évvel ezelőtt fogadta el a Kisebbségvédelmi Keretegyezményt, amelyet 

Románia elsőként ratifikált – közölte honlapján a román külügyi tárca. A konferencián az 
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akadémiai szféra, a kisebbségek képviselői és politikusok fognak előadást tartani „a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogainak a védelméről történelmi, jogi, szocio-kulturális 

szempontból, valamint a román modellről” - áll a tárca közleményében. A dokumentum a 

román kisebbségvédelmi modell céljaként említi az interkulturalitást, és „a kisebbségek 

aktív részvételét a közéleti döntéshozatalban”. 

 

Ifjúsági táborhellyé válhat Homoródfürdő 
2015. április 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Homoródfürdő fejlesztési lehetőségeiről egyeztettek pénteken Böjte Csaba ferences 

szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjének kezdeményezésére, felmerült 

ugyanis, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködne a turisztikai komplexum 

értékbe helyezésében. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke elmondta, a kormány 

nemrég szervezte újra a magyarországi táboroztatási rendszert, és szívesen támogatják az 

elképzelést gyakorlati tudásuk, tapasztalatuk átadásával, de akár konkrét együttműködési 

projektek kialakításában is. 

 

Az adatfeldolgozás következik a Szülőföldön Magyarul programban 
2015. április 26. – szekelyhon.ro 

Több mint nyolcvanhatezer igénylést kapott eddig a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (RMPSZ) a Szülőföldön magyarul program keretében. Az igénylési időszak 

lezárultával a következő hónapokban rögzítik a beküldött adatokat, és az esetleg hiányzó 

iratok pótlására kérik a szülőket. 

 

Kisebbségvédelem: lesz-e folytatás az EP-ben? 
2015. április 26. – maszol.ro 

Az európai kisebbségvédelem témájában tartott közmeghallgatás megszervezése már egy 

olyan esemény, amelyhez az Európai Néppárt politikai támogatása kellett. Lesz-e 

folytatás? – kérdezte Brüsszelben a maszol.ro munkatársa Vincze Lorántot, az RMDSZ 

külügyi titkárát. 

 

„Legyetek büszkék magyarságotokra” – Orosch János érsek a Komáromi 
Imanapon 
2015. április 26. – Felvidék Ma, Új Szó 

26. alkalommal került sor Komáromban a felvidéki magyar katolikus hívek 

imatalálkozójára, a komáromi imanapra április 26-án. A Szent András-templomban több 

száz hívő közösen imádkozott a hazai magyar papi és szerzetesi hivatásokért, valamint 

felvidéki, magyar anyanyelvű és nemzetiségű püspökért, illetve püspökségért. Orosch 

János érsek, a Nagyszombati Főegyházmegye főpásztora a magyar katolikus hívekhez 
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intézett üzenetében kerülte a komáromi rendház körül kialakult ügyet. Beszédében úgy 

fogalmazott, bátran kell követnünk az Urat, hogy Felvidék kolostorai és templomai ne 

üresek, hanem a lelki élet központjai legyenek. „Sose szégyelljétek Jézus Krisztust, 

legyetek büszkék hitetekre és magyarságotokra” – üzente. 

 

Magyar-szlovák kerekasztal a traumák oldásáról 
2015. április 26. – MTI, hirek.sk 

Szlovákia jövő évi díszvendégsége nem csupán az ország irodalmának jobb megismerésére 

kínál alkalmat, de arra is, hogy oldjuk a történelmi traumákat és a provincializmust - 

hangsúlyozta a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál vasárnap délutáni, a két ország 

szerzőit és kiadóit egy asztalhoz ültető beszélgetésének több résztvevője. Pavel Vilikovsky 

író szerint a jövő évi díszvendég státus reményt ad arra, hogy enyhüljön a szlovákiai 

provincializmus, amire frisseiben reagálva Esterházy Péter közölte, „a magyar nemzet 

nevében megígérem, hogy ha ti megszabadultok a provincializmusotoktól, mi is 

megszabadulunk a miénktől”, hozzátéve, csodálkozna, ha sikerre vezetne a próbálkozás. 

 

Újabb akkreditált pedagógus-továbbképzést tartottak Nagybecskereken 
2015. április 24. – Vajdaság Ma 

A 2014/2015-ös tanévben a Nagybecskereki Módszertani Központ szervezésében - április 

folyamán immár - másodízben rendeztek akkreditált továbbképzést, amely ma zárult és 

ezúttal kétnapos volt. A pedagógusok - összesen 20-an voltak - Nagybecskerekről és a 

környező településről érkeztek, mégpedig Muzslyáról, Erzsébetlakról, Lukácsfalváról és 

Szentmihályról.  

 

Elindult a VaMadiSz és az MNT Felsőoktatási Tájékoztató Körútja 
2015. április 24. – Vajdaság Ma, Hét Nap 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség immár tizenhatodik alkalommal szervezte meg a 

Felsőoktatási Tájékoztató Körútját, amelyet a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Magyar 

Nemzeti Tanáccsal közösen bonyolítanak le, hangsúlyozta Sóti Attila, a VaMaDiSz elnöke, 

aki elmondta, céljuk az, hogy a lehető legszélesebb körben tájékoztassák a vajdasági 

magyar végzős középiskolásokat az itthoni továbbtanulási lehetőségekről. Hozzátette, a 

tájékoztató körút során a korábbi évekhez hasonlóan idén is igyekezni fognak hasznos 

gyakorlati tanácsokkal is ellátni a fiatalokat annak érdekében, hogy megkönnyítsék 

számukra az egyetemistaéletet. 

 

Korszerű újítások az MNT-ben 
2015. április 25. – Magyar Szó 

Az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács megalakulását követően szinte azonnal 

megkezdődött a tanács honlapjának újítása, korszerűbbé tétele. A korábbi elmondások 
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szerint a cél egy minden igénynek megfelelő, naprakészen tájékoztató és felhasználóbarát 

honlap. Az új honlap az MNT hétfőn megtartott ülésén is téma volt. Szorosan kapcsolódik 

a témához az egyablakos ügyvitel kialakítása is. Az ehhez kapcsolódó döntést az MNT 

március eleji ülésén fogadták el. Mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke a javaslat 

beterjesztőjeként elmondta: az MNT munkája megújításának fontos állomása „az 

összehangolt, egységesített, egyablakos internetes megjelenés” egy olyan virtuális 

világban, ahol elérhetővé válik a tanács feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos 

összes információ és minden olyan program, amely közvetlenül érinti a nemzeti 

önazonosság őrzésének és fejlesztésének lehetőségeit a szülőföldön maradás és 

érdekérvényesítés területén. 

 

Pásztor István egyedüli elnökjelöltként nyitott pártnak képzeli el a VMSZ-t 
2015. április 25. –Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Sikeresnek nevezte az elmúlt négy évet Pásztor István pártelnök a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) magyarcsernyei tisztújító közgyűlésén. Az egyedüli elnökjelölt szavai 

szerint a VMSZ újra kivívta a vajdasági magyarság egyértelmű támogatását, emellett sok 

nem magyar szerbiai is elismeréssel beszél a pártról. Pásztor kiemelte: nincs olyan párt a 

szerbiai politikai színtéren, amellyel ne tárgyalnának, és ne lenne ő maga személyes 

kapcsolatban azok vezetőivel. Hangsúlyozta: nyitott pártnak képzeli el a jövőben a VMSZ-

t, amely nyitott lesz azok számára is, akik nem kívánnak párttagok lenni, de közösen 

szeretnék megfogalmazni a problémákat és megkeresni a megoldásokat. Felszólította a 

Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy minél hamarabb alakítsa ki az érdemi munka 

megkezdéséhez szükséges kereteket. 

 

„Nem túl sok, de nem is kevés” 
2015. április 26. – Panon RTV 

Amennyiben valóban jobbak a gazdasági mutatók, bízhatunk abban, hogy egy éven belül 

érezhető lesz az életszínvonal növekedése – nyilatkozta Pásztor Bálint köztársasági 

parlamenti frakcióvezető a Pannon RTV-nek Magyarcsernyén. A VMSZ-es politikus szerint 

számos fontos döntés született az elmúlt egy évben a vajdasági magyarság 

érdekérvényesítése tekintetében.  

 

Nyílhat-e ősztől hároméves tanszak a Sinkovics középiskolában? 
2015. április 26. – Magyar Szó 

Rövidesen a Sinkovics József Műszaki Középiskola 127. évfolyamáról 82 végzős búcsúzik 

tanintézményétől. A 2014–2015-ös iskolaévben 283 diák tanul itt gépészet és 

fémfeldolgozás, geodézia és építészet, elektrotechnika és személyi szolgáltatások 

szakterületeken, 14 tagozatban. Az őszre kezdődő tanévben négy tagozatban, százhúsz 

elsős felvételét szeretnék meghirdetni. Eredeti iratkozási tervükben kilencven magyar, 

harminc szerb tannyelven tanulmányokat folytató, általános iskolát végzett jelentkezésére 

számítanak. Egyelőre azonban feltételes módban tudunk fogalmazni az iratkozási terv 
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vonatkozásában, még kérdéses ugyanis, hogy hároméves képzési periódusra vonatkozóan 

őszre nyílhat-e tagozat. 

 

Készülnek a mozgósítás következő szakaszára 
2015. április 24. – Kárpátalja Ma 

Ukrajna megkezdte a felkészülést a részleges mozgósítás következő, ötödik hullámának 

végrehajtására – tájékoztatott Viktor Muzsenko, az ukrán fegyveres erők vezérkari 

főnöke. A mozgósítás negyedik hulláma országszerte 50 ezer katonaviselt, katonai 

szakképesítéssel rendelkező hadköteles személyt érintett. A vezérkari főnök elmondása 

szerint teljesítették a kitűzött célokat, ám akadtak hiányosságok, néhány speciális 

képesítésű állományt nem sikerült maradéktalanul feltölteniük. 

  

Beregszász polgármestere provokációnak tartja a helységnévtáblák 
megrongálását 
2015. április 24. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere provokációnak nevezte az ungvári járási 

települések helységnévtábláinak megrongálását. A történtekkel kapcsolatban a város 

vezetője a következőképp nyilatkozott: „Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az elmúlt 

időszakban Kárpátalja magyarlakta településein egymást követik az olyan események, 

provokációk, melyek az egymás mellett békében élő nemzetek megosztására törekednek.” 

Hozzátette, a 2015. április 20-án elkövetett vandalizmust egyértelműen a kárpátaljai 

magyarság ellen irányuló provokációnak nevezi, amely újabb ékes bizonyítéka annak, hogy 

egyes szélsőséges eszméket valló érdekcsoportok feszültséget próbálnak szítani az ukrán és 

a magyar lakosság között. 

  

MAGOSZ-gyorssegély a kárpátaljai magyar gazdáknak 
2015. április 25. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Kárpátalján járt Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke és a MAGOSZ (Magyar 

Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége) elnöke április 24-én. Vele tartott 

Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

igazgatóságának elnöke. A Beregszászi Konzulátuson tartott sajtótájékoztatón közölték, 

hogy 4 millió forint értékű támogatást, valamint 14 zsák kukorica-vetőmagot hoztak a 

kárpátaljai magyar gazdák megsegítésére. A vendégeket Szalipszki Endre, Magyarország 

Beregszászi Konzulátusának főkonzulja köszöntötte, aki kiemelte az elnök úr segítő 

szándékát ebben a nehéz gazdasági helyzetben. 
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Megmaradtak és megmaradni akarnak 
2015. április 25. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

„…a legfontosabb, hogy utódainkat megtanítsuk magyarul”. Ezzel a mondattal zártuk a 

korábban megjelent Életben tartani, nevelni c. cikket, amelyben Takács Mária, a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szórványprogram-felelőse számolt be a 

szórványoktatás helyzetéről. A Kárpátalja Ma három szórványban tevékenykedő 

pedagógus által mutatja be egy-egy oktatási intézmény mindennapjait, s azt, valójában mit 

is jelent pedagógusnak lenni a „végeken”. 

  

Az UMDSZ elnökségének nyilatkozata 
2015. április 25. – Kárpátinfo 

Megtartotta soros ülését az Ukrajna Magyar Demokrata Szövetség elnöksége. A testület, 

miután megvitatta az aktuálpolitikai kérdéseket, nyilatkozatot fogadott el. A 

nyilatkozatban – többek között - elítélte azt a vandalizmust, amely során 2015. április 20-

ra virradó reggelre több Ung-vidéki magyarlakta településen megrongálták és lefestették a 

településnév-táblákat, valamint üdvözölte, hogy Magyarország jelentős összeget különített 

el kárpátaljai magyar értelmiség támogatására, lehetőséget biztosítva arra, hogy a jelenlegi 

szociális krízisben leginkább sérülékeny értelmiségi réteg megmaradjon Kárpátalján.  

 

Munkácsra látogatott a magyar köztársasági elnök felesége 
2015. április 26. – Kárpátalja Ma 

Látogatást tett Munkácson Herczegh Anita jószolgálati nagykövet, a magyar köztársasági 

elnök felesége, melynek során a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyét és a Munkácsi 

Szent István Líceumot kereste fel – adta hírül a mukachevo.net április 23-án. A magyar 

köztársasági elnök feleségét és a vele érkezett magyarországi küldöttséget, valamint 

Bacskai József ungvári magyar főkonzult Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus 

Egyházmegye püspöke fogadta. Herczegh Anita a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

jószolgálati nagyköveteként jótékonysági és együttműködési céllal érkezett Munkácsra. 

 

Közgyűlést tartott a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
2015. április 26. – Volksgruppen.orf 

Április 25-én, szombat délután 15.00-kor tartotta meg tisztújító közgyűlését a Közép-

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Felsőpulyán. A gyűlést minden második évben 

tartják, hogy megbeszéljék a legfontosabb eseményeket és megválasszák az elnökséget. A 

közgyűlésen 40 egyesületi tag vett részt, két tag visszalépett az elnökségből több éves 

tagság után. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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