
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2015. április 29. 



 

 

 

 

 

 
2 

A román ügyészség ismét Markó Attila előzetes letartóztatását kéri 
2015. április 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, 

Népszabadság 

A román korrupcióellenes ügyészség (DNA) ismét Markó Attilának, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt parlamenti képviselőjének az előzetes letartóztatását 

kéri amiatt, hogy kivonta magát a nyomozás alól. A DNA egyik keddi közleménye szerint a 

kárpótlási ügyben végzett vizsgálatok során kiderült, hogy a vádlott kivonta magát a 

nyomozás alól, elhagyta Romániát, és ezért nem hallgathatták ki. A per a legfelső 

bíróságon zajlik, ezért az előzetes letartóztatási kérelmet is ugyanott nyújtották be az 

ügyészek. 

 

Wetzel: "nincs értelme a barátságos képeknek, ha nem őszinte a viszony" 
2015. április 28. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Magyar 

Hírlap 

Csak a nyílt és őszinte román-magyar párbeszédnek látja értelmét Wetzel Tamás, a magyar 

miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A helyettes államtitkár 

Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán kedd délutánra meghirdetett sajtóbeszélgetés 

előtt nyilatkozott nemzetpolitikai kérdésekről az MTI-nek. Az évek óta szünetelő magas 

szintű román-magyar párbeszédre vonatkozó kérdésre kijelentette, hogy Magyarország 

érdekelt a nyílt és őszinte párbeszédben. A legégetőbb kérdések között a református 

egyháznak korábban visszaszolgáltatott Székely Mikó kollégium visszaállamosítását, a 

magyar himnusz éneklése és a székely zászló, a MOGYE, illetve a kétnyelvű utcanévtáblák 

elleni hatósági fellépéseket említette. "Nem látom értelmét, hogy barátságos fotók 

készüljenek egy közös kormányülésről, ha annak nincsen megfogható eredménye az 

erdélyi magyarság számára is” - jelentette ki Wetzel Tamás.     

 

Hivatalos: továbbra is Benedek Géza nevét viseli a kovásznai szívkórház 
2015. április 28. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az Egészségügyi Minisztérium április 28-án, kedden délután kibocsátott 536-os 

rendeletével visszaállította a kovásznai Dr. Benedek Géza szívkórház nevét. "Az RMDSZ, 

az MPP, az EMNP közös sikerként könyveli el az ügy eredményét, amely nem valósulhatott 

volna meg az orvostársadalom, a román és a magyar közösség, valamint a politikum 

összefogása, illetve ésszerű belátása nélkül. Köszönjük mindenkinek - magyaroknak és 

románoknak - Kovásznán, Háromszéken és nagyvilágban a támogatást. Köszönjük az 

országos politikai képviseletnek a hatékony közbenjárást. Az összefogás ereje eredményt 

jelent! Örülünk, hogy a kovásznai egészségügyi központ továbbra is alapítója, Dr. Benedek 

Géza nevét viselheti" - fogalmazott Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi 

Szervezetének elnöke. 
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MédiaTér konferencia: fontos a szórvány pozitív megkülönböztetése 
2015. április 28. – MTI, Hírado.hu 

Fontosnak tartják a szórványban élő magyarok pozitív megkülönböztetését a magyar 

közszolgálati médiában a Kolozsváron tartott 2. MédiaTér konferencia résztvevői. A 

tanácskozást záró sajtótájékoztatón Szabó László Zsolt, a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója elmondta, a pozitív megkülönböztetés abban 

nyilvánulhat meg, hogy a szórványközösségeknek lélekszámukhoz viszonyítva nagyobb 

teret kapnak a közmédia műsoraiban. Hozzátette, ösztönözni próbálják a közmédia 

tudósítóit arra, hogy minél több szórvánnyal kapcsolatos témát dolgozzanak fel. 

 

Áder Szarvason tárgyalt a szlovák kisebbségi önkormányzat tagjaival 
2015. április 28. – MTI, hirado.hu, bumm.sk 

A szlovák kisebbség helyzetéről, létszámáról és oktatási lehetőségeiről tárgyalt Áder János 

kedden Szarvason, a Szlovák Tájházban. A jelenlévők elmondták: az utóbbi években 

megtízszereződött a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumba járó gyerekek 

létszáma, a szülők ugyanis felismerték, fontos, hogy mihamarabb megtanuljanak a 

gyerekek egy nyelvet és nyelvvizsgát szerezzenek. Kiemelték: az intézményben nemcsak 

tanítják, hanem nevelik is a diákokat. Szarvason 2014-ben 520 olyan helybelit 

regisztráltak, aki hivatalosan is szlovák nemzetiségűnek vallja magát. 

 

A tapasztalatok finomították a hároméves hungarikum törvényt 
2015. április 28. – MTI, Kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

Elfogadta a kormány a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény 

módosítását. A változtatások a törvény végrehajtásának közel három éves tapasztalatait és 

az újabb elképzeléseket egyaránt figyelembe veszik. 

 

Székelyföld a Millenáris parkban 
2015. április 28. – MTI, Magyar Hírlap 

Az erdélyi sóvidék lesz a hétvégi Székely Fesztivál kiemelt vendége, a gasztrokulturális 

majálisnak péntektől vasárnapig a Millenáris park ad otthont. A háromnapos fesztiválon 

az érdeklődők ízelítőt kaphatnak a Székelyföld gasztronómájából és kultúrájából is. A 

rendezvény fővédnöke Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. 

 

 

Bojkottálni akarja a tanácsüléseket az RMDSZ, amennyiben nem oldódik meg 
a kétnyelvű utcanévtáblák ügye 
2015. április 28. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 
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http://www.hirado.hu/2015/04/28/fontos-a-szorvany-pozitiv-megkulonboztetese-a-mediater-konferencia-resztvevoi-szerint/
http://www.hirado.hu/2015/04/28/ader-szarvason-targyalt-a-szlovak-kisebbsegi-onkormanyzat-tagjaival/?source=hirkereso
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-tapasztalatok-finomitottak-a-haromeves-hungarikum-torvenyt
-%20See%20more%20at:%20http:/magyarhirlap.hu/cikk/23514/Szekelyfold_a_Millenaris_parkban#sthash.5dJdVP0f.dpuf
http://itthon.transindex.ro/?hir=39517
http://itthon.transindex.ro/?hir=39517
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Bojkottálni fogja a marosvásárhelyi tanács üléseit az RMDSZ frakció, amennyiben nem 

oldódik meg a kétnyelvű utcanévtáblák ügye - nyilatkozta Soós Zoltán helyi tanácsos az 

Erdély FM rádiónak. Soós elmondta, megvan a törvényes keret a kétnyelvű névtáblák 

kihelyezésére, és a hivatal meghirdette a közbeszerzést, így nemsokára kötelezően ki kell 

helyezni a táblákat. „A közbeszerzést kell ellenőrizni, hogy minél hamarabb kikerüljenek a 

táblák, illetve a városi tanácson belül fogunk bojkottot hirdetni, amennyiben a helyzet nem 

rendeződik, és nem szűnik meg a fenyegetettség. Igazából jelzés értéke lenne ennek, és 

felhívnánk a város vezetésének figyelmét arra, hogy nem értünk egyet ezzel a fajta 

politizálással” - nyilatkozta. 

 

Sógor: még az államfő számára is tabu a magyar közösség megoldatlan 
problémáiról beszélni 
2015. április 28. – transindex.ro, Krónika, MTI 

Romániában vannak olyan témák, amelyekről még az államfőnek sem szabad beszélnie – 

erre hívta fel Sógor Csaba az Európai Parlament figyelmét a strasbourgi plenáris ülés 

április 27-i nyitónapján. A hétfő késő délutáni egyperces felszólalások keretében az 

RMDSZ-es képviselő az őshonos kisebbségek témájában szervezett múlt heti brüsszeli 

közmeghallgatásról és Klaus Johannis államfőnek az RMDSZ 12. kongresszusára szánt 

üzenetéről beszélt, amelynek kisebbségvédelemre vonatkozó része végül kikerült a 

hivatalos elnöki közleményből. 

 

Borbély: a kétnyelvű utcanévtáblák miatti jogtalan büntetések ellen azonnali 
fellépésre van szükség 
2015. április 28. – transindex.ro, maszol.ro 

A marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák továbbra sem rendeződő kérdéséről, valamint 

Románia nemzetközi kötelezettségeiről beszélt kedden a képviselőház plénumában 

Borbély László, az RMDSZ képviselője. „Húsz évvel ezelőtt, 1995-ben Románia ratifikálta a 

nemzeti kisebbségek védelmét szolgáló keretegyezményt, és 2007-ben elfogadta az 

Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartájának előírásait, magas standardokkal. Ez 

érthető is, hiszen Románia parlamentjében 19 nemzeti kisebbség képviselteti magát” – 

fogalmazott Borbély. Hozzátette, mindezek ellenére, ma Erdély-szerte olyan 

visszalépéseket tapasztalunk a kisebbségi jogok tiszteletben tartása terén, amelyeket 

Romániának, az aláírt nemzetközi egyezmények értelmében, nem lenne szabad 

megengednie. 

 

A Soós kihívójához köthető csoport az RMDSZ-frakciót okolja, amiért még 
nem kerültek ki a kétnyelvű táblák 
2015. április 28. – transindex.ro 

Soós Zoltán RMDSZ-es marosvásárhelyi tanácsosnak címzett, felháborodott hangvételű 

nyílt levelet írt a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen gerillacsoport, amelyben 
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azzal vádolják a tanács RMDSZ-frakcióját, hogy érdeklődésének hiánya és a politikai 

háttértárgyalások elmaradása miatt állította le a polgármesteri hivatal a kétnyelvű táblák 

közbeszerzési eljárását. Soós Zoltán indul az előválasztáson, amelyen a város magyar 

közössége kiválasztja azt a magyar politikust, amely jelöltjeként indulhat a jövő évi 

polgármesteri választáson. Soós egyik kihívója a CEMO-s Barabás Miklós, aki a korábban 

Kétnyelvű utcanévtábla csoport néven futó aktivisták szóvivője volt. 

 

Közel 30 ezer aláírást adtak át az egészségügyi tárcának a kovászani 
szívkórház nevének megtartásáért 
2015. április 28. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselete április 28-án átadta a kovásznai dr. 

Benedek Géza szívkórház nevének megtartásáért gyűjtött közel 30 ezer aláírást az 

Egészségügyi Minisztérium főtitkárának, Florin Puşcăunak, akinek ígérete szerint az ügy 

pozitív elbírálásban részesül, erről legkésőbb holnap hivatalos dokumentumban értesítik a 

kórházat. Tamás Sándor, megyei RMDSZ elnök az aláírásokat kísérő levelében leszögezte, 

a kovásznai szívkórházban dolgozó orvosok, a helyi és a megyei önkormányzat, valamint 

Kovászna város lakói az egészségügyi központ ügye kapcsán az egyetlen helyes 

megoldásnak a Benedek Géza név megtartása mellett állnak ki. Ezt egyértelműen 

bizonyítja románok és magyarok több tízezer aláírása. "Köszönjük mindenkinek a 

széleskörű összefogást. Meggyőződésünk, hogy eredménye is lesz a munkánknak." - tette 

hozzá az elnök. 

 

Újabb demonstrációval jeleznék a székelyek autonómia igényét 
2015. április 28. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló, a székelység autonómia igényét felmutató 

demonstráció megszervezéséről egyeztettek az elmúlt napokban a háromszéki RMDSZ 

vezetők az MPP és az EMNP politikusaival. A hétfői sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre 

válaszolva a háromszéki RMDSZ politikus elmondta: a demonstrációra idén biztosan sor 

kerül, már elkezdték a tárgyalásokat. Az MPP országos elnökével, Bíró Zsolttal és 

háromszéki vezetőjével, Kulcsár Terza Józseffel múlt héten egyeztettek ebben a kérdésben. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt alelnökével Toró T. Tiborral nemrég egy hosszas és tartalmas 

beszélgetést folytattak, ahol a közös demonstráció megszervezése is szóba került, mondta 

Tamás Sándor. 

 

Kezdődnek a 6. Hunyad Megyei Magyar Napok 
2015. április 28. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Május elsején kezdődnek az idei Hunyad Megyei Magyar Napok, amelynek idei mottója 25 

éve a 25 évesekért. A tíz napos rendezvény 11 településen zajlik, mintegy ötven kulturális 

és szabadidős programot kínálva. „Hatodik alkalommal szervezzük meg a Hunyad Megyei 

Magyar Napokat, amelyet idén az RMDSZ megalakulásának huszonötödik évfordulója 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=39527
http://itthon.transindex.ro/?hir=39527
http://erdely.ma/autonomia.php?id=185443&cim=ujabb_demonstracioval_jeleznek_a_szekelyek_autonomia_igenyet
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/46629-kezdodnek-a-6-hunyad-megyei-magyar-napok
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jegyében terveztünk meg. Programjaink a kikapcsolódás mellett a magyar értékeket 

kívánják hangsúlyozni egy olyan multikulturális környezetben, amelynek több évszázados 

hagyománya van a mi vidékünkön. Megmutatjuk magunkat, kultúránkat, 

hagyományainkat, emlékeztetve, hogy gazdagítjuk Hunyad megye páratlan kulturális 

örökségét. A magyar napok szellemét megőrizve, bizalomépítő párbeszédet 

kezdeményezve lépünk ki a többségi társadalom elé, hogy jobban megismerjük egymást. 

Tiszta szívből gratulálok a szervezőknek, hiszen már hónapokkal ezelőtt megkezdték a 

munkát, amelynek eredményeit a nagyközönség május 1–10. között láthatja" – 

fogalmazott az esemény kapcsán Winkler Gyula. 

 

Botrányos kolozsvári multikulturális honlap? 
2015. április 28. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika 

A Share szerint csak románok és cigányok lakják Kolozsvárt? Botrányos kolozsvári 

multikulturális honlap - ezzel a címmel küldött ki sajtóközleményt az Erdélyi Magyar 

Néppárt Kolozs megyei szervezetének elnöke kedden. Soós Sándor azt nehezményezi, hogy 

a Kolozsvár Ifjúsági Főváros projektet koordináló Share Föderáció a clujmulticultural.ro 

honlapot nem tette magyarul is elérhetővé, és a magyar közösség sehol sem szerepel a 

felületen. Borzási Sarolta, a Share Föderáció magyar ügyekért felelős osztályának vezetője 

cáfolta a szándékos provokáció, megalázás lehetőségét. Elmondta, egyszerűen csak arról 

van szó, hogy a magyar közösség nem veszi ki teljes mellszélességgel önkéntesként a részét 

a projektből, hiába tettek közzé többször is felhívást. 

 

Mégis lehet Szent László-híd Nagyváradon 
2015. április 28. – maszol.ro, Krónika 

A nagyváradi önkormányzati képviselőtestület keddi ülésén némi vita után jóváhagyta a 

bihari megyeszékhely hídjainak elnevezését, így a főtéri híd  a városalapító király, Szent 

László nevét viselheti majd. A döntés nem volt egyhangú, a 23 jelenlévő tanácstagból a 

három szociáldemokrata párti (PSD) tanácsos tartózkodott. A határozatot még meg kell 

vizsgálnia a prefektusi hivatalnak, mely egyébként a nagyváradi hidak neve közül egyedül 

a Szent László nevet véleményezte negatívan, a Dacia, Decebal, Ovidiu Densuşianu, Carol 

I. (I. Károly) és Constantin Prezan elnevezéseket jóváhagyta. 

 

„Diákelszívó” belvárosi iskolák 
2015. április 28. – Krónika 

A bezárás veszélye fenyegeti a vidéki, valamint a városi lakónegyedekben található 

általános iskolákat több erdélyi megyében is, ugyanis egyre több szülő íratja gyermekét a 

belvárosi, népszerű tanintézetekbe. Az illetékesek úgy vélik: a körzeti iskolákat addig kell 

működtetni, amíg csak lehet, a cél pedig minden esetben a minőségi oktatás biztosítása 

minden gyermek számára. 
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Johannis és a magyar illúziók 
2015. április 29. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet 

Négy hónap telt el a tavaly novemberi romániai államfőválasztáson győztes Klaus 

Johannis beiktatása óta, és úgy tűnik, ez az időszak elegendő annak a kérdésnek a 

megválaszolásához, hogy mi várható az új elnök mandátuma alatt a kisebbségi jogi 

érvényesítése terén. A válasz sajnos a következő: nem sok. Holott a húszmilliós ország 

lakosságának mintegy tizenkét százalékát kitevő nemzeti kisebbségek – köztük a magyarok 

– abban bíztak, hogy Románia első nem román nemzetiségű és nem ortodox vallású 

államelnöke fogékony lesz az őshonos nemzeti kisebbségek problémáira. Eközben a 

hivatalos bukaresti propaganda minden lehetséges fórumon annak bizonyítására igyekszik 

felhasználni Johannis államfővé választásának tényét, hogy Románia 

kisebbségpolitikájáról más európai államok is példát vehetnek. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. április 29-i számában olvasható) 

 

Ponta stabilnak érzi kormányfői székét 
2015. április 29. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet 

Pozíciója megingathatatlanságának tudatában ünnepelte Victor Ponta román 

miniszterelnök hatalomra kerülésének harmadik évfordulóját. A baloldali kormány 

megbuktatásához a jobboldali román ellenzék és az általa körüludvarolt RMDSZ sem fűz 

vérmes reményeket. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke 

úgy véli, jelenleg nincs meg a szükséges parlamenti többség Pontáék megdöntéséhez. 

„Egyelőre azt sem tudni, ki venné át a jelenlegi kormány helyét. Most nem látok esélyt a 

hatalomváltásra” – emelte ki. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. április 29-i számában olvasható) 

 

 

MKP: Közös cél – A magyarság megmaradása 
2015. április 28. – hirek.sk 

Megbeszélést tartott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetősége és a Magyar 

Közösség Pártja delegációja Komáromban, a református egyház püspöki hivatalában. A 

megbeszélés legfőbb pontja a dél-szlovákiai régiók helyzetét és az itt élő magyarság 

identitását érintő kérdések megvitatása volt. Az MKP résztvevői tájékoztatták a Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyház vezetőit a párt önkormányzati koncepciójában foglaltakról, 

egyben kérték az egyházi vezetőket, hogy népszerűsítsék az önkormányzatiságot mint a 

magyarság megmaradásának elengedhetetlen eszközét. A református egyház vezetői 

tájékoztatták az MKP küldöttségét azokról az irányvonalakról, amelyek jelenleg és a 

jövőben meghatározzák az egyház életét. 
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Szlovák szavazatokra hajt a Most-Híd? 
2015. április 28. – Felvidék Ma 

A TASR hírügynökség információi szerint Lucia Žitňanská korábbi igazságügyi miniszter, a 

Most-Híd alelnöke a második helyet kaphatja a párt majdani parlamenti választási 

listáján. A Most-Híd ettől a szlovák szavazatok számának gyarapodását reméli.  

 

Közös fellépést sürgetnek a Családlánc felvidéki szervezetei a kisiskolák 
megmentése érdekében 
2015. április 28. – Felvidék Ma 

A Családláncba tömörülő, a családokkal és a gyermekekkel foglalkozó szlovákiai magyar 

szervezetek vezetői szerint a szlovákiai magyar közösség iskoláinak sikeres 

megmaradásához összehangolt cselekvésre van szükség. A szervezet felszólítja az 

önkormányzatok, szülői szervezetek, iskolatanácsok vezetőit, a polgármestereket és 

iskolaigazgatókat, hogy kezdeményezzék a közös gondolkodást a felelős szervezetekkel, a 

civil szférával és a politikai pártokkal, együtt lépjenek fel a kisiskolák megmentése 

érdekében. A veszély valóságos, a felmérések szerint a 263 iskolából az alacsony diákszám 

miatt a törvény értelmében 121 iskolát fenyeget a bezárás, összesen 191 iskolát érint 

negatívan a törvény. A diáklétszámokra vonatkozó törvényi előírásokat összesen 72 iskola 

teljesítette a 2013/14-es tanévben. 

 

VMDK: A VMSZ „gazdaságélénkítő” programja saját holdudvaruk 
pénzelésében nyilvánul meg? 
2015. április 28. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége botrányosnak tartja azt a táblázatot és 

annak tartalmát, amit a napokban közöltek egyes magyarországi és vajdasági magyar 

sajtóházak, áll a VMDK közleményében. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a „Vajdasági 

magyar közösségek terület és gazdaságfejlesztési stratégiára” épülő „gazdaságélénkítő” 

programja csak a Vajdasági Magyar Szövetség holdudvarának pénzelésében merüljön ki. A 

magyarországi támogatásokat nem lenne ildomos és erkölcsös a pártklientúra építésére 

használni, mert a cél nem a párthoz közeli ötven család vállalkozásának megerősítése, 

hanem közösségünk egészének gazdasági felzárkóztatása. 

  

Pásztor: A lista nem végleges, nem titkos, de nem is VMSZ-es 
2015. április 28. – Vajdaság Ma 

Pásztor István a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) az 

információkkal kapcsolatos közleményére reagálva a Vajdasági Rádió és Televíziónak 

(RTV) azt mondta, a szóban forgó lista azoknak a lehetséges cégeknek a listája, amelyek 

anyagi támogatásban részesülhetnek a vajdasági magyar közösség gazdaságélénkítő 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/53396-kozos-fellepest-surgetnek-a-csaladlanc-felvideki-szervezetei-a-kisiskolak-megmentese-erdekeben
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programján belül. Szavai szerint a listán szereplő harminc cég közül eddig tizenhatnál 

jártak a VMSZ képviselői, és ez – ahogy a párt elnöke fogalmazott – felemelő élmény volt. 

„A VMDK közleményében szereplő feltételezések rosszindulatból és tájékozatlanságból 

fakadnak” – nyilatkozta a Vajdasági RTV ma esti Híradójának Pásztor István. 

  

Magyarkanizsára látogattak a tanítóképzősök 
2015. április 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

zakmai kirándulásra érkeztek Magyarkanizsára a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar hallgatói. A negyedéves tanító- és óvóképzős valamint a harmadéves 

óvóképzős egyetemisták egy korábbi projekt alapján kidolgozott általános iskolai és óvodai 

matematikai fejlesztő és népszerűsítő-tehetséggondozó foglalkozásokat tartottak a 

Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben valamint a Jovan Jovanović Zmaj 

Általános Iskolában. 

  

Budapestről nyílt kiállítás Szabadkán 
2015. április 28. – Pannon RTV 

Hidak, Korok, Budapest címmel nyílt tárlat a szabadkai Városháza előcsarnokában. A 

kiállítás 2011-ben jött létre, és már a legtöbb európai nagyvárost is megjárta. Közel 16 

tablón, mintegy 50 kép látható Budapest nevezetességeiről, fontos eseményeiről, amelyek 

három évszázadnyi időt ölelnek fel. A képek azokat a korokat mutatják be, amelyek 

meghatározóak voltak a magyar fővárosra vonatkozóan, mint például az 1848-as 

szabadságharc, vagy az 1956-os forradalom – fogalmazott Maglai Jenő, Szabadka 

polgármestere. 

  

Anyanyelven felvételizni az egyetemre! 
2015. április 28. – Pannon RTV 

2013-tól a nemzeti közösségek nyelvén is felvételizhetnek a felsőoktatási intézményekbe 

iratkozó leendő hallgatók. A Vajdasági Magyar Szövetség 2015-ben újrafogalmazta azt az 

igényt, hogy az Újvidéki Egyetem karain a kisebbségi közösségek nyelvén lehessen 

felvételizni, majd pozitív parlamenti döntés is született erről. A Szerbiai Demokrata Párt 

szerint alkotmányellenes az erre vonatkozó döntés, beterjesztésüket azonban elvetette az 

Alkotmánybíróság. Pásztor István, a VMSZ elnöke szerint rendkívül fontos, hogy a magyar 

diákok számára adott legyen a lehetőség, hogy saját nyelvükön tehessenek felvételi vizsgát 

– hiszen korábban magyarul sajátították el ismereteiket, egészen az óvodától a 

középiskoláig. 

  

Ady-napot tartottak Bácskossuthfalván 
2015. április 28. – Sztánkó Emília – Magyar Szó 

Az elmúlt hétvégén megtartották a már hagyományosnak számító Ady-napot 

Bácskossuthfalván, melyen a helybeli művelődési egyesület csoportjai mellett a 
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magyarországi Szakmár település néptáncosai is felléptek. Gogolyák Gabriella, az Ady 

Endre Művelődési Központ elnöke köszöntőbeszédében elmondta, hogy a két települést 

hosszú barátság köti össze. Hozzátette, hogy ez a rendezvény a barátkozásról és a két 

település közti jó kapcsolat ápolásáról szól. 

 

Ismerjük meg értékeinket! 
2015. április 28. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

A helyi magyar értékeket bemutató programsorozatot indított el a Kárpátaljai Népfőiskolai 

Egyesület. A szervezők célja, hogy az iskolás korosztállyal megismertessék a térségben 

egykor virágzó népi mesterségeket, eszközöket. A népfőiskola szakemberek segítségét 

kérte a tervek kidolgozásához és megvalósításához. Munkájuk révén Kárpátalja több 

helyszínén mutatják be az adott régióra jellemző hajdani foglalkozásokat. Kész Barnabás, a 

projekt egyik koordinátora elmondta, hogy Ung megyében a fazekasmesterséggel, 

Munkács környékén a cirokseprű készítéssel, Bereg megyében pedig a szövés technikájával 

és a beregi szőttessel ismerkednek meg a fiatalok. 

 

Regionális összefogás és együttműködés Kárpátalja megsegítéséért 
2015. április 28. – MTI, Kárpátalja Ma 

Példaértékű összefogás és együttműködési megállapodás született a Magyar Református 

Szeretetszolgálat Alapítványa, három északkelet-magyarországi kereskedelmi és 

iparkamara, valamint a Ruszmédia és a Debrecen Televízió között Kárpátalja 

megsegítésére. A Hajdú-Bihar megyei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, a Jász-Nagykun-

Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamarák elnökei, a Ruszmédia és a Debrecen 

Televízió ügyvezető igazgatói, Fekete Károly református püspök és Pál Sándor, a Magyar 

Református Szeretetszolgálat Alapítványának kuratóriumi elnöke a sajtó nyilvánossága 

előtt írta alá azt az együttműködési megállapodást, melynek értelmében odaállnak a 

legkiszolgáltatottabb, legrászorulóbb magyar testvéreink, Kárpátalja magyarsága mellé. Az 

előbbi két kamara egy-egy millió, míg utóbbi félmillió forint támogatást ajánlott fel, de 

várják a további felajánlásokat is a kamarai tagoktól. 

 

Indul az Ugocsai és Ungi Kollégium 
2015. április 28. – Kárpátalja Ma 

2014. augusztus 29. és szeptember 2. között Kárpátalján járt Lezsák Sándor, a Magyar 

Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola egyik alapítója, hogy a Kárpátaljai 

Népfőiskolai Egyesület (KNE) közreműködésével megszervezze a Kárpátaljai Kollégiumot, 

amelynek célja a magyarlakta települések helyi értékeinek felkutatása. Május 1. és 7. között 

zajlik majd az Ungi és Ugocsai Kollégium munkája. Ennek keretében a szervezők helyi 

megbízottai a két terület minden magyarlakta településén összesen 6500 kérdőívet visznek 

és töltetnek ki falubelijeikkel a hungarikummozgalom és az értékfeltárás jegyében. A 
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kérdőívben az adott településre jellemző azon értékekre kérdeznek rá, amelyekre a helyiek 

büszkék, s amelyeket településük megismertetése céljából másoknak is érdemesnek 

tartanak megmutatni.  

 

Cserkészek, ha találkoznak – II. Kárpátaljai Cserkésznap 
2015. április 28. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Múlt vasárnap, április 26-án Visk település cserkészegyenruhás és -nyakkendős fiatalokkal 

telt meg. Kárpátalja minden pontjáról érkeztek cserkészek. A Kárpátaljai Magyar 

Cserkészszövetség (KáMCSSZ) második éve rendezi meg a cserkésznapot, melynek célja a 

mozgalom bemutatása minél több ember számára, valamint találkozási lehetőség az 

egymástól távol működő cserkészcsapatoknak. Mindezek a célok idén is megvalósultak, 

hiszen egy jó hangulatú, tartalmas rendezvényt tudhatnak maguk mögött több mint 300 

fős létszámmal. 

 

Kaposvár adománya két kárpátaljai településnek 
2015. április 28. – MTI 

Az ukrajnai válság miatt nélkülöző két magyarlakta kárpátaljai településnek adott át 

adományt a Szita Károly (Fidesz-KDNP) kaposvári polgármester által vezetett delegáció 

kedden - tudatta a somogyi megyeszékhely önkormányzata az MTI-vel. A közlemény 

szerint a kaposvári önkormányzat hatmillió és a Kaposvárért Közalapítvány 1,2 millió 

forintnyi adományát a Munkácstól mintegy húsz kilométerre fekvő két falu - a 950 lelkes 

Rafajnaújfalu és az 1100 lakosú Gút község - polgármesterei vették át.  

 

70 éves a Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület 
2015. április 28. – Nemzeti Regiszter 

A Vancouveri Magyar Ház 2015. április 25-én ünnepelte megalapításának hetvenedik 

évfordulóját. Az est fővendége Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának 

elnöke volt. Az eseményen részt vett Andrew Saxton parlamenti képviselő és Brit 

Kolumbia kormánya képviseletében Andrew Wilkinson tartományi miniszter. Számos 

kelet- és nyugat-kanadai magyar szervezet is ellátogatott az eseményre hogy együtt 

ünnepeljen a vancouveriekkel. 
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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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