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Ejtették Markó Attila ellen a Bica-ügyben megfogalmazott vádat 
2015. április 27. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Ejtette a Bica-ügyként elhíresült kárpótlási ügyben Markó Attila ellen megfogalmazott 

vádakat a DNA. Markó Attilát rendkívül súlyos következményekkel járó hivatali 

visszaéléssel gyanúsították meg tavaly decemberben, azonban most bizonyítékok 

hiányában ejtették a vádakat. Az ügyészek azt állították, hogy a restitúciós bizottság - 

amelynek Markó Attila is tagja volt - a reális piaci értékhez képest jócskán túlértékelt telek 

alapján ítélt meg kárpótlást egy üzletembernek. 

 

Médiatámogatásra szorul a szórvány 
2015. április 27. – Krónika, MTI, Erdély Ma 

A szórványban élő magyarok szorulnak rá leginkább a magyar közszolgálati média 

támogatására – fogalmazták meg többen is hétfőn a kolozsvári MédiaTér konferencián. Az 

MTI beszámolója szerint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Video Pontes 

Stúdió és az MTVA Kós Károly Kollégiuma által szervezett tanácskozás résztvevői többek 

között arra a kérdésre keresik a választ, hogy mi a magyar közmédia szerepe az 

asszimilációs folyamatok lassításában, megakadályozásában, hogyan használhatják a 

médiát saját identitásuk megőrzésére a szórványközösségek. Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes videó-üzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy a média a szórványban a 

tájékoztatáson túl a magyar szót, a kultúrát, a közösségtudatot is jelenti. Wetzel Tamás 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében kijelentette, el kell érni, hogy 

minden magyar számára elérhetők legyenek a magyar médiatermékek, hogy a 

szórványban élők se csak a többségi média csatornáin keresztül tájékozódjanak. 

 

A nemzetpolitikai államtitkárság százötven külhoni magyar diákot látott 
vendégül 
2015. április 27. – MTI, Kormany.hu, Pannon RTV 

A nemzetpolitikai államtitkárság százötven külhoni magyar diákot látott vendégül hétfőn a 

2015 a külhoni magyar szakképzés éve program keretében - közölte a Miniszterelnökség az 

MTI-vel. Az államtitkárság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyolcadik alkalommal 

megtartott Szakma Sztár Fesztiválján látta vendégül a diákokat és tanáraikat, akik határon 

túli magyar szakképző intézményekből érkeztek. 

 

Magyarországra érkezett Tóásó Előd 
2015. április 27. – MTI, hirado.hu, hvg.hu, TV2, RTL Klub, Népszabadság, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

Magyarországra érkezett hétfő délután Tóásó Előd, aki fegyveres felkelés vádja miatt hat 

évet töltött börtönben Bolíviában. A magyar állampolgársággal is rendelkező erdélyi 

magyar férfi, akit megérkezésekor mások mellett édesapja és nővére is köszöntött, a Liszt 

Ferenc-repülőtéren tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy terrorizmus 
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szándékával ment volna 2009-ben Bolíviába. Közölte: a bolíviai hatóságok ejtették az erre 

vonatkozó vádat. Mint mondta, ugyanakkor világos, hogy egy belpolitikai küzdelem 

áldozatává vált, hiszen a fegyveres felkelés, amiért végül elítélték, politikai jellegű 

bűncselekmény. A könnyeivel küszködő férfi köszönetet mondott a Baptista 

Szeretetszolgálatnak, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak azért, hogy 

segítették a hazatérését. 

 

Kolozsvári konferencia a szórványmagyarság és a közmédia viszonyáról 
2015. április 27. – Krónika, MTI, Erdély Ma 

A szórványban élő magyarság és a közmédia viszonyáról kezdődött háromnapos 

konferencia vasárnap este Kolozsváron. A nyitórendezvényen felszólaló Horváth Anna, 

Kolozsvár alpolgármestere úgy vélte, a szórvány számára a magyar házasságkötési 

ceremónián túl az a legfontosabb, hogy legyen a közelben magyar bölcsőde, óvoda, iskola, 

és legyen magyar kulturális élményeket adó intézmény, magyar ház. Az alpolgármester 

elmondta, ha Kolozsváron megszűnnének a lakótelepi iskolák magyar tagozatai, az oda 

járó gyermekek fele azonnal román iskolában folytatná a tanulmányait. Az RMDSZ 

színeiben megválasztott politikus semmi olyan megoldást nem talált elfogadhatónak, ami 

a szórványban születő magyar gyermekeknek a tömbben való iskoláztatását célozza. 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt idézve kijelentette: „nekünk itt a szórványban kell 

megvetnünk a lábunkat, hogy a tömb ne szórványosodjon el". 

 

SZNT: nem tévedésből tűnt el Johannis üzenetéből a kisebbségi kérdés 
2015. április 27. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Nem valószínű, hogy közönséges tévedésből cserélte le a román elnöki hivatal Klaus 

Johannis államelnöknek azt az üzenetét, amely a kisebbségi kérdésre vonatkozó 

megállapításokat tartalmazott – véli Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

elnöke. Az SZNT elnöke hétfőn kiadott közleményében felidézte, hogy Johannisnak az 

RMDSZ április 17–18-i kongresszusához intézett üzenete két változatban jelent meg, 

hiszen egyféle szöveget olvasott fel Johannis tanácsadója a kongresszuson, és egy másik 

szöveg jelent meg később az elnöki hivatal honlapján. 

 

Színvallásra szólította fel Johannist az Active Watch a kongresszusi üzenettel 
kapcsolatosan 
2015. április 27. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Klaus Johannis tisztázza a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartására vonatkozó 

álláspontját – szólította fel az Active Watch Sajtófigyelő Ügynökség az államfőt az 

követően, hogy botrányba fulladt az RMDSZ kongresszusához írt, ám ott fel nem olvasott 

államelnöki üzenet ügye.  
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Összefogás a Teculescu-ügyben – Újabb menetelésre készülnek 
2015. április 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Összefogtak a háromszéki magyar pártok, amelyek összesen 26 ezer aláírást gyűjtöttek, 

hogy a kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház visszakapja 

eredeti elnevezését, azaz ne csatolják hozzá a Teculescu nevet. A petíciót és az aláírásokat a 

háromszéki RMDSZ parlamenti képviselői szerdán nyújtják át Nicolae Bănicioiu 

egészségügyi miniszternek, kérve, hogy vegye figyelembe az érintettek véleményét, és írja 

felül a korábbi rendeletet, amely szerint az intézménynek Nicolae Teculescu balneológus 

nevét is fel kell vegye, aki – mint kiderült – soha nem dolgozott a szívkórházban. 

 

Sógor Csaba: a kisebbségi jogok több, mint az emberi jogok 
2015. április 27. – transindex.ro 

Az őshonos kisebbségek jogairól tartott brüsszeli közmeghallgatásról kérdezte a 

Transindex az RMDSZ EP-képviselőjét, aki elmondta nem hangzott el olyan meglátás, ami 

számára újdonságnak számított. Kiemelte, hogy három utat tud elképzelni a meghallgatást 

követően. Az egyik szerint ezt a vitát követheti egy követheti egy szóbeli kérdésfeltevés a 

Bizottsághoz, vitával és határozatjavaslattal. A második az egyéni kezdeményezés lenne, 

amire nem sok esély van, már kétszer is elkaszálták a kisebbségi intergroup közös 

munkáját. A harmadik pedig, amióta 2009-ben életbe lépett a lisszaboni szerződés azóta 

az Európai Unió is egy jogi személyiség, és előbb-utóbb csatlakoznia kell a nemzetközi 

egyezményekhez. 

 

Hamis játék Marosvásárhelyen? 
2015. április 27. – Szucher Ervin – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Elindította a marosvásárhelyi városháza a kétnyelvű táblák elkészítésére és felszerelésére 

vonatkozó közbeszerzési folyamatot – közölte hétfőn Claudiu Maior alpolgármester. 

Eközben Valentin Bretfelean rendőrfőnök a Krónikának elmondta: a magyar pártok 

felszólítása és a civil tiltakozás ellenére sem mond le tisztségéről. A városvezetés egyébként 

vasárnap este Havasi Balázs koncertjén bejelentette, hogy várbeli sétányt nevez el a 

zongoraművészről. Többen kampányfogásként és figyelemelterelésként értékelik a 

gesztust. 

 

Előválasztás Marosvásárhelyen: összegyűltek a Soós Zoltán indulásához 
szükséges aláírások 
2015. április 27. – transindex.ro, Krónika 

Soós Zoltán, aki az RMDSZ színeiben indul a marosvásárhelyi előválasztáson, egy 

sajtótájékoztató keretében bejelentette, összegyűltek jelöléséhez szükséges támogató 

aláírások. A magyar pártok május 31-én szerveznek előválasztást Marosvásárhelyen, hogy 

megnevezzék azt a polgármesterjelöltet, akit a teljes magyar közösség támogathat a jövő 
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tavaszi önkormányzati választáson. Soós tagadta azokat a sajtóban keringő értesüléseket, 

hogy személye iránt fenntartásai lennének az RMDSZ helyi vagy országos vezetőségének, 

illetve azokat a támadásokat is elhárította, amelyek felekezeti hovatartozása miatt érték. 

 

Marosvásárhely: több mint 1500-an írták alá a Valentin Bretfelean leváltását 
követelő petíciót 
2015. április 27. – transindex.ro 

Április 29-ig lehet aláírni azt a petíciót, amelyet az önmagukat adófizető marosvásárhelyi 

polgárokként meghatározó civilek kezdeményeztek a vásárhelyi rendőrfőnök, Valentin 

Bretfelean leváltására. A petíciót eddig 1562-en írták alá. 

 

Utcanévtáblák: Soós Zoltán nem ért egyet a tüntetéssel 
2015. április 27. – maszol.ro 

A kétnyelvű utcanévtáblákkal kapcsolatosan Soós Zoltán városi tanácsos nem zárja ki azt 

sem, hogy az RMDSZ-frakció bojkottálni fogja a tanács munkáját. Hozzátette, nem ért 

egyet a tervezett tüntetéssel. A május 31-i marosvásárhelyi előválasztáson induló 

önkormányzati képviselő szerint az embereket nem szabadott volna belerángatni a helyi 

rendőrség megfélemlítési akciójába. A városi tanácsos elmondta, a kétnyelvű táblák 

kihelyezésére létezik a közigazgatási törvény, van rá jogi, politikai lehetőség és megoldás, 

az olyan magánjellegű kezdeményezések, amit a Kétnyelvű utcanévtáblákat 

Marosvásárhelyen! csoport végzett, ellenreakciót váltanak ki. 

 

Péter Tündének börtönbe kell vonulnia 
2015. április 27. – maszol.ro 

Elutasította a kolozsvári ítélőtábla Péter Tünde fellebbezését, így a volt Kolozs megyei 

tanfelügyelő-helyettesnek be kell vonulnia a szamosújvári börtönbe, hogy letöltse két és fél 

év büntetését - olvasható a clujust.ro-n. Péter Tünde az ítélőtábla döntéséig házi őrizetben 

tartózkodott.  

 

Hamarosan tárgyalóasztalhoz ül a Híd és a Kerekasztal 
2015. április 27. – bumm.sk, Új Szó 

Várhatóan a jövő héten tárgyalni fog egymással a Híd és a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala. Egyelőre az MKP nélkül, s valószínű, hogy hármas találkozóra nem is kerül 

sor. Solymos László, a Híd alelnöke elmondta, „a Híd és a Kerekasztal viszonyáról akarunk 

beszélni, nem többről”. Szerinte, ha tisztázzák a nézeteltéréseket, a következő lépés nem a 

két magyar párt és a civilek találkozója lesz. „Ehhez nem kell közvetítő” – tette hozzá 

Solymos. Elmondása szerint szakmai kérdések is felmerülnek a találkozón, mint például a 
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kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló törvénytervezet, amelyet a párt a napokban 

mutatott be. 

 

Oktatásügyi petíció – Folyik az aláírásgyűjtés 
2015. április 27. – hirek.sk 

Petíció indult egy héttel ezelőtt a felvidéki magyar anyanyelvi írás- és olvasásoktatás 

érdekében. Az oktatási tárca ugyanis szeptembertől a magyar alapiskolák első osztályaiban 

csupán heti öt anyanyelvi írás-olvasás órát irányoz elő, miközben a szlovák elsősöknek 

kilencet. Hasonló a helyzet a további alsó tagozatos évfolyamokban is: míg a magyar 

tanulók heti öt-hat, addig a szlovák kisdiákok heti hét-nyolc órán alapozhatják meg 

anyanyelvi ismereteiket. 

 

Mi lesz veletek, szlovákiai magyar gimnáziumok? 
2015. április 27. – bumm.sk 

A közelmúltban látott napvilágot az Oktatási Minisztérium egy rendelete, melynek 

értelmében a jövőben 17 főben szabják meg a gimnáziumi osztályok minimális létszámát. 

A. Szabó László, az oktatási és kulturális alelnöke elmondta, az új rendelkezés felmenő 

rendszerben lép majd érvénybe. Szerinte a későbbi megszűnés a szeptemberben induló 

osztályok közül minden 10. osztályt fenyegeti majd. Ez azt jelenti, hogy középtávon a 

gimnáziumok húsz százalékának kell szembenéznie ezzel a problémával. 

 

A VMSZ gazdaságélénkítő programja 
2015. április 27. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A magyar vállalkozások megerősítésére, a feldolgozóipar fejlesztésére épül a Vajdasági 

Magyar Szövetség gazdaságélénkítő programja – nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ 

újraválasztott elnöke a Pannon RTV Szubjektív című műsorában. Véleménye szerint a 

Magyar Nemzeti Tanács munkájának sikeressége a VMSZ felelőssége és érdeke is. 

Elmondása szerint pártja továbbra is nyitott azok számára akik a közösség számára fontos 

ügyeket előre tudják mozdítani. 

 

A szórványban élő magyarok szorulnak rá leginkább a média támogatására 
2015. április 27. – Pannon RTV 

A szórvány van a legjobban rászorulva a média támogatására, mondta a második 

MédiaTér konferenciára küldött videoüzenetében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a kolozsvári Video Pontes Stúdió és az 

MTVA Kós Károly Kollégiuma által szervezett tanácskozás résztvevői arra a kérdésre 

keresik a választ, hogy mi a magyar közmédia szerepe az asszimilációs folyamatok 

lassításában, megakadályozásában, hogyan használhatják a médiát saját identitásuk 

megőrzésére a szórványközösségek.    
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Megküzdeni az anyanyelvért 
2015. április 28. – Diósi Árpád - Magyar Szó 

A Kárpát-medencei szórványmagyarság és a közmédia viszonya címmel kezdte meg hétfőn 

munkáját Kolozsvárott, a MédiaTér II. konferencia. A Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, a Video Pontes Stúdió és a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kós Károly Kollégiuma által szervezett kétnapos konferencián 

a Kárpát-medencei újságírók és szakemberek többek között arra a kérdésre keresik a 

választ, hogy mi a magyar közmédia szerepe az asszimilációs folyamatok lassításában, 

megakadályozásában, hogyan használhatják a médiát saját identitásuk megőrzésére a 

szórványközösségek. 

 

Tápiószecső segítséget nyújtott Péterfalvának: A jótékonysági koncert 
bevételének átadása 
2015. április 27. – Kárpátinfo 

Egy héttel korábban a Kárpátinfo már beszámolt a Pest megyei Tápiószecső jótékonysági 

akciójáról; koncert keretében társtelepülésük, Péterfalva javára gyűjtöttek – a nehéz 

gazdasági helyzetre való tekintettel – adományokat április 18-án. A rendezvényre sokan 

eljöttek együttérzésük jeleként, és a vártnál is nagyobb részvétel mellett sikerrel zárult a 

kezdeményezés. Akkor a tiszahátiak látogattak el a magyarországi nagyközségbe, hogy 

személyesen köszönjék meg a szolidaritást és nagylelkű felajánlásokat, április 25-én 

viszont Tápiószecső küldöttsége érkezett a Nagyszőlősi járás egyik legnagyobb lélekszámú 

közösségéhez, hogy elhozza a támogató koncert önkéntes hozzájárulásait. 

 

I. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató 
2015. április 27. – Kárpátinfo 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében először került megrendezésre a Szól a 

fülemüle! - I. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet és Nemzeti Tehetség Program támogatásával. A hagyományápoló zenekarok, 

néptáncosok versenyére 7 és 14 év között bárki nevezhetett 2015. április 15-ig. Nevezni az 

autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval 

lehetett. A verseny első elődöntőjére Beregszászi Tehetségpontban, a Rákóczi Főiskolán 

került sor 2015. április 22-én, a következő elődöntőre pedig a Tiszaújlaki Tehetségpontban 

kerül sor a helyi középiskola épületében április 24-én. 

 
  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.magyarszo.com/hu/2689/kulfold_magyarsag/126293/Megk%C3%BCzdeni-az-anyanyelv%C3%A9rt.htm
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/tapioszecso-segitseget-nyujtott-peterfalvanak-jotekonysagi-koncert-bevetelenek-atadasa
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/tapioszecso-segitseget-nyujtott-peterfalvanak-jotekonysagi-koncert-bevetelenek-atadasa
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/i-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-tehetsegkutato
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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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