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Gazdasági alap is kell a magyar identitás megőrzéséhez 
2015. április 29. – MTI, Magyar Hírlap 

A magyar identitás erősödéséhez gazdaságilag is támogatni kell a magyar közösségeket 

szülőföldjükön - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a bécsi 

magyar nagykövetségen tartott előadásán szerdán. Az államtitkár úgy fogalmazott: a 

gazdasági fejlődést a megfelelően szakképzett munkaerővel tudják elérni, ezért fontos, 

hogy a határon túli magyar intézményekben elősegítsék a képzést. Potápi elmondta: az 

uniós gondolkodás nem tesz különbséget az őshonos nemzeti közösségek és az újonnan 

bevándorolt, alapvetően nem európai származású közösségek között. Úgy vélte, emiatt a 

magyar nemzetpolitikának az elsődleges feladata, hogy uniós szinten szétválassza ezt a két 

fogalmat. 

 

Kárpátaljai magyar gyerekek táboroztatását segíti a kormány 
2015. április 29. – MTI, hirado.hu 

Legalább háromezer, Kárpátalján élő magyar gyermek nyári táboroztatását, illetve őszi-téli 

üdültetését fogja segíteni a kormány ebben az évben - jelentette be az emberi erőforrások 

minisztere, miután aláírta az erről szóló megállapodást a kárpátaljai magyar 

szervezetekkel és egyházakkal szerdán a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kisvárdán. Balog 

Zoltán elmondta, hogy az intézkedést az Ukrajnában a mindennapokat érintő 

válsághelyzet miatt kezdeményezte a kormány. 

 

Elrendelte Markó Attila őrizetbe vételét a Legfelsőbb Bíróság 
2015. április 29. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika 

Elrendelte Markó Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt 

parlamenti képviselője előzetes letartóztatását szerdán a legfelső bíróság - közölte az 

Agerpres hírügynökség. A Magyarországon tartózkodó politikus és a román restitúciós 

hatóság kártérítési bizottságának másik hét volt tagja ellen március 9-én hivatali visszaélés 

gyanújával emelt vádat a korrupcióellenes ügyészség (DNA). A vádlott távollétében hozott 

legfelső bírósági határozat nem jogerős, ellene 48 órán belül lehet fellebbezni. Markó 

Attila korábban elmondta a Kossuth Rádiónak, hogy Magyarországon akar új életet 

kezdeni, és azt reméli, hogy Budapest nem adja ki. 

 

Markó Attilának már választott ügyvédje sincs 
2015. április 29. – maszol.ro 

Nem tudott válaszolni Markó Attila szerda este a maszol.ro-nak arra a kérdésére, hogy 

készül-e fellebbezés a legfelsőbb bíróság által aznap elrendelt előzetes letartóztatása ellen. 

A politikusnak ugyanis már nincs is választott ügyvédje. A Magyarországon tartózkodó 

Markó Attila elmondta, eddigi jogi képviselőjével, a kolozsvári Eugen Iordăchescuval lejárt 

a szerződése, nem fogadott új ügyvédet, és nem tudja, ki lett a hivatalból kinevezett 
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ügyvéd. „Nem loptam el senki pénzét, hogy megengedjek magamnak sztárügyvédeket” – 

jelentette ki. 

 

Házkutatás Rádulynál, a polgármesteri hivatalban is vizsgálódik a DNA 
2015. április 29. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) házkutatást tartott Ráduly Róbert 

Kálmánnál, Csíkszereda polgármesterénél, ugyanakkor a polgármesteri hivatalban is 

vizsgálódnak. A román sajtó által megszellőztetett „bűnlajstrom” igen hosszú. Ráduly 

Róbert azt mondta: „soha nem vettem el senkitől semmit!” Antal Attila alpolgármester az 

Agerpres hírügynökségnek azt mondta, tanácsi határozatokat és szerződéseket néznek át a 

korrupcióellenes ügyészek. A hírügynökség úgy tudja, hogy Csíkszereda polgármestere és 

egyik alpolgármestere ellen folyik a vizsgálat. 

 

Multikulti honlap: Kovács Péter is felháborodott 
2015. április 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Elfogadhatatlannak és sértőnek nevezte Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, hogy a 

kolozsvári multikulturalitást népszerűsítő Clujmulticultural.ro honlapon a magyar 

közösségről egyetlen szó se jelenjen meg, és hogy ne lehessen magyarul is elérni az 

egyébként szerdán már megváltoztatott tartalmat kínáló portált. Korábban Borzási 

Sarolta, a Share Föderáció magyar ügyekért felelős munkatársa azzal indokolta a magyar 

tartalom hiányát, hogy ennek lefordítására nincs kapacitás, hiszen nem jelentkeztek elegen 

a munkára. Az RMDSZ főtitkára szerint Borzási Sarolta saját mulasztását igyekszik azzal 

palástolni, hogy áthárítja a felelősséget, amikor úgy nyilatkozik: a magyar közösség nem 

veszi ki teljes mellszélességgel önkéntesként a részét a projektből. Szerdára egyébként – 

minden bizonnyal a felháborodás miatt – átírták a Helyi közösségek menüpont alatt 

található szöveges tartalmat a három nyelven, románul, angolul és franciául olvasható 

Clujmulticultural.ro honlap szerkesztői. 

 

Boia: a kommunizmus alatt sikerrel járt Románia elrománosítása 
2015. április 29. – transindex.ro 

Sikerrel járt a kommunizmus idején nyomatott román nemzetállami projekt – jelentette ki 

Lucian Boia vasárnap a Digi24 adó Imparțial nevű műsorában, amelyben a Hogyan 

románosították el Romániát? című új könyvéről beszélgettek. Boia a műsorban felidézte, 

hogy 1945 után az egységes román nemzeti identitás megteremtésének az igénye olyan 

erős volt, hogy még az időjárás-jelentésekkor sem volt szabad azt mondani, hogy „esni fog 

Moldovában”. Ehelyett vezették be azt, hogy az országrészekre az égtájak, és nem a 

történelmi régiók szerint hivatkoznak: „pl. esni fog az ország északkeleti részén”. 
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Őszre halaszthatják a marosvásárhelyi előválasztást 
2015. április 29. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke szerdán az Erdély FM-nek azt mondta, 

mostanáig csak kevés helyi lakos regisztrált az előválasztásra, ezért felvetették, hogy az 

eredetileg május végére időzített előválasztást egy későbbi időpontra kell áthelyezni, hogy 

több idő legyen a lakosság tájékoztatására. Az előválasztásnak ugyanis az a célja, hogy a 

lakosság dönthessen arról, ki legyen a magyar közösség polgármesterjelöltje a jövő évi 

helyhatósági választáson. „A 18 év fölötti marosvásárhelyi magyar lakosoknak a száma a 

népszámlálási adatok szerint, illetve a rendelkezésünkre álló statisztikák szerint 55-60 ezer 

között mozog. Ehhez képest az eddigi regisztrált 2500 választói névjegyzékbe bejelentkező 

úgy gondolom, hogy nem reprezentatív.” 

 

Kolozsvár: Kisebbségvédelmi Keretegyezmény-konferenciára hívta a Muszai-
Muszáj Emil Bocot 
2015. április 29. – transindex.ro, maszol.ro 

A Musai-Muszáj civil kezdeményező csoport csütörtökön, a szokásos hónapvégi közvita 

helyett a román Külügyminisztérium és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem által szervezett 

nemzetközi konferenciára hívja támogatóit és Emil Boc polgármestert. A házigazdák abból 

az alkalomból szerveznek konferenciát, hogy az Európa Tanács húsz évvel ezelőtt fogadta 

el a Románia által is aláírt Kisebbségvédelmi Keretegyezményt. Az eseményen jelen lesz 

Gianni Buquicchio, az Európa Tanács konzultatív testületeként működő Velencei Bizottság 

elnöke. 

 

Kelemen Hunor Strasbourgban nyújt tájékoztatást a romániai magyarokat 
érintő jogsértésekről 
2015. április 29. – transindex.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök április 29-30 között Strasbourgba látogat. Csütörtökön 

délelőtt részt vesz az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoportjának 

(Intergoup) ülésén, amelyen a romániai magyar közösség helyzetét mutatja be. A 

szövetségi elnök látogatása a legutóbbi romániai fejleményekhez kapcsolódik: a közösségi 

szimbólumok használatát megkérdőjelezték és ügyészségi vizsgálat tárgya lett a történelmi 

egyházak ingatlanjainak visszaszolgáltatási folyamata. Nemrégiben pedig a 

belügyminisztérium nemzeti közbiztonsági stratégiája biztonsági fenyegetésnek minősít 

minden etnikai autonómiára vonatkozó követelést. Mindezek mellett a román állam nem 

biztosít elegendő jogi- és intézményi garanciát, a meglévő jogszabályok alkalmazása pedig 

részleges maradt a kisebbségi jogok terén. Látogatása során Kelemen Hunor megbeszélést 

folytat Antonio Lopez Isturizzal, az Európai Néppárt főtitkárával. 
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Johannishoz fordul a kétnyelvű táblák ügyében az EMNP vásárhelyi 
szervezete 
2015. április 29. – transindex.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei elnöke és Jakab István, a 

Néppárt marosvásárhelyi elnöke szerda déli sajtótájékoztatójukon számoltak be arról, 

hogy írásban tájékoztatják Klaus Johannis államelnököt a marosvásárhelyi magyarságot 

ért jogsérelmekről.  

 

Elfogadta a kormány a román-magyar határon átnyúló együttműködési 
programot 
2015. április 29. – transindex.ro, MTI, hirado.hu 

Elfogadta szerdai ülésén a bukaresti kormány a magyar-román határon átnyúló 

együttműködési programot, amelynek összértéke 232 millió euró. A 2014-2020-as 

időszakra szóló Interreg V-A elnevezésű program legnagyobb részét, 189 millió eurót 

közösségi, a többit pedig nemzeti forrásokból pénzelik. A két ország közös határvonalán 

négy-négy megye - román oldalon Szatmár, Bihar, Arad és Temes, magyar oldalon pedig 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdu-Bihar, Békés és Csongrád megye - pályázhat meg 

pénzösszegeket a határon túli megyékkel közös programok megvalósítására. 

 

Nem hívták meg az RMDSZ-t a kisebbségvédelemi konferenciára 
2015. április 29. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, transindex.ro 

Sem a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ), sem a romániai 

Kisebbségkutató Intézetet nem hívták meg arra a nemzetközi konferenciára, amit a román 

külügyminisztérium és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) csütörtökön szervez 

Kolozsváron a húsz éve elfogadott kisebbségvédelmi keretegyezményről, és a 

kisebbségvédelem román modelljéről. „Az RMDSZ az MTI híréből értesült a 

konferenciáról. Sem a szövetségi elnök, sem a politikai alelnök – aki a nemrég tartott 

RMDSZ-kongresszusig a szövetség külügyeiért felelt –, sem a főtitkár, sem a Kolozs 

megyei szervezet nem kapott meghívót a kolozsvári konferenciára” – nyilatkozta szerdán 

az MTI-nek Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. 

 

Kérdőre vonták a civilek Soós Zoltánt 
2015. április 29. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro 

Durvulni kezd a marosvásárhelyi előválasztási kampány. A független Barabás Miklós 

mögött álló civilek egy kérdőre vonó nyílt levelet fogalmaztak meg Soós Zoltán, RMDSZ-es 

jelöltnek, amelyben az utcanévtáblák ügyében többek között hazugsággal vádolják a városi 

tanácsost. 
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Összegyűltek a támogató aláírások 
2015. április 29. – szekelyhon.ro 

Mindhárom, az előválasztáson a polgármester-jelöltségért induló jelöltnek összegyűltek a 

támogatói aláírásai. Soós Zoltán, aki elsőnek gyűjtötte össze a szükséges aláírásokat, 

sajnálatosnak tartja, hogy bizonyos hírforrások az RMDSZ helyi vagy országos vezetősége 

által a személyével kapcsolatosan megfogalmazott esetleges fenntartásokról számoltak be. 

Ezeknek nincs köze a valósághoz; a szövetség támogatását Brassai Zsombor megyei elnök 

is megerősítette. „Az RMDSZ nem fogja becsapni választóit, megismételve a Csegzi Sándor 

vagy a Vass Levente jelölése kapcsán kialakult helyzetet, ami a szervezet térvesztéséhez 

vezetett, valamint azokhoz a vádakhoz, melyek szerint eladták a választást. Úgy gondolom, 

hogy pont a személyem garancia arra, hogy ez nem fog megtörténni” – jelentette ki Soós, 

utalva az RMDSZ utóbbi két polgármester-jelölésére. 

 

Kis sikerek 
2015. április 29. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Az általános, Erdély- és Partium-szerte növekvő 

magyarellenes hangulat közepette azért sikereket is elkönyvelhet a romániai magyar 

közösség. A felháborodás miatt az egészségügyi tárca lemondott arról, hogy a helyi 

közösség akarata ellenére nevezze át a kovásznai szívkórházat, Nagyvárad legpatinásabb 

hídja pedig a magyar közösség nyomására az önkormányzat döntése nyomán a 

városalapító lovagkirály, Szent László nevét viselheti”. 

 

Oktatási kerekasztalt hív össze az MKP, a Hidat és a civileket is várják 
2015. április 29. – bumm.sk, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) a közelmúltban ismerté vált, a szlovákiai magyar nyelvű 

oktatást hátrányosan érintő döntések miatt hívott össze egyeztető fórumot május 4-ére. A 

korábbi találkozók tapasztalataiból kiindulva a megbeszélés célja, hogy „megmutassuk: a 

magyar közösség, azon belül pedig az ifjú nemzedékek sorsa mindnyájunk számára fontos 

kérdés. Az iskolák jövője nemzetstratégiai téma, amelyben közös nevezőre kell jutnunk, és 

meg kell fogalmaznunk egy nemzetiségi oktatási minimumot” – áll a közleményben. 

 

MPSZ: Tiltakozás a lakosság kifosztása ellen 
2015. április 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Polgári Szövetség minden erejével tiltakozik a lakosság kifosztása ellen, 

hangsúlyozta zentai sajtótájékoztatóján Rácz Szabó László, a párt elnöke, aki azzal vádolta 

meg az állami szerveket, hogy bizonyos esetekben maguk sem tartják be a törvényekben 
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foglaltakat. Az MPSZ sajtótájékoztatóján a vízlecsapolási díj, a csődbiztos, valamint az 

illetékes szervek intézkedései ellen tiltakozó polgárok képviselői is megjelentek. 

  

A végéhez közelednek az Európa Kollégium építési munkálatai Újvidéken 
2015. április 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A végéhez közelednek az Európa Kollégium munkálatai Újvidéken. Már csak néhány dolog 

szükséges, és ha minden a terv szerint halad, akkor októberben megtelik a régió egyik 

legnagyobb diákotthona. A kollégiumban több mint 200 szoba található, így 420 magyar 

ajkú egyetemista nyerhet felvételt a legkorszerűbb diákotthonba, mondta el Kiss Gyula az 

Európa Alapítvány igazgatója. 

  

Megalakult a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa 
2015. április 29. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Szerdán tartotta Belgrádban alakuló ülését a szerbiai Nemzeti Kisebbségek Tanácsa. Az 

ülésen a nemzeti tanácsok elnökein kívül részt vett az államigazgatási és helyi 

önkormányzati miniszter, az oktatási és tudományügyi miniszter, a művelődési és 

tájékoztatási miniszter, illetve számos államtitkár a nemzeti közösségekkel kapcsolatban 

illetékes minisztériumokból. A tanács összehívója és elnöke Aleksandar Vučić szerb 

kormányfő, levezetője pedig Kori Udovički államigazgatási miniszter, kormányalelnök 

volt. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a nemzeti tanácsok és a 

minisztériumok közötti közvetlen kapcsolat fontosságát emelte ki. 

  

A jó politikai kapcsolatokat gazdasági együttműködésre kell felhasználni 
2015. április 29. – Tomek Viktor – Hét Nap 

Dr. Babity János 2014 novemberében főkonzuli tisztségben tért vissza Vajdaságba, 

korábban vezető konzul volt Szabadkán. Mint mondja, a magyarországi kis- és 

középvállalatok számára Szerbia nyújthat reális lehetőséget a kivitelre. A cél, hogy minél 

több ilyen cég tudjon exportálni.  A honosítással kapcsolatban elmondta, hogy  jelenleg 110 

ezer befogadott kérelemnél tart a szabadkai konzulátus és céljuk, hogy mindenkinek 

megadják a lehetőséget, aki élni szeretne vele. 

 

Kisdobrony megsegítésére gyűjtenek Szombathelyen 
2015. április 29. – MTI, Kárpátalja Ma 

Az Ungvárhoz közeli Kisdobrony település lakói számára indított gyűjtést a szombathelyi 

önkormányzat, amely a kárpátaljaiak megsegítésére elkülönített 3 millió forintot is a 

falunak juttatja el. Puskás Tivadar polgármester szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy a 

kormány felhívására Szombathely is csatlakozott azoknak a nagyvárosoknak a sorához, 

amelyek segítséget nyújtanak a háború sújtotta Ukrajna településeinek.     
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18536/A-vegehez-kozelednek-az-Europa-Kollegium-epitesi-munkalatai-Ujvideken.html
http://pannonrtv.com/web/?p=201640
http://hetnap.rs/cikk/A-jo-politikai-kapcsolatokat-gazdasagi-egyuttmukodesre-kell-felhasznalni-19326.html
http://mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=hun&menuid=
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Segítségnyújtás Nagygejőc, Kisgejőc és Oroszgejőc lakosainak 
2015. április 29. – Kárpátalja 

Nagygejőc, Kisgejőc és Oroszgejőc lakosaihoz az elmúlt héten érkezett a segítség Diósd 

városából. A Diósd képviseletében Bogó László polgármester és Spéth Géza képviselő 

érkezett. Magyarország Ungvári Főkonzulátusát Czikó Anita konzulasszony képviselte. 

Bogó László polgármester elmondta, hogy az ukrajnai helyzetet megismerve 

kötelességüknek érezték, hogy lehetőségeikhez mérten mindent megtegyenek, és segítő 

kezet nyújtsanak a magyarlakta település számára, mellyel egy éve testvérvárosi 

viszonyban is vannak. A Nagygejőc, Kisgejőc és Oroszgejőc lakosainak megsegítésére 

kezdeményezett adománygyűjtésben 837 500 forint gyűlt össze.  

 

Isten ajándékaiban gyönyörködve 
2015. április 29. – Kárpátalja 

Most, amikor egyre több honfitársunk fogy ki az itthon maradás mellett szóló érvekből, 

különösen nagy fontossággal bír, ha az ember testben és lélekben is közelebb kerül ahhoz a 

helyhez, amelyhez népe történelme köti. Április 26-án Schmitt Pál, Magyarország volt 

köztársasági elnöke adományának jóvoltából, Horkay Sámuel vezetésével Kárpátalja 7 

járását érintő, közel 350 km hosszúságú honismereti kiránduláson vettek részt a KMKSZ 

Nagyszőlősi Középszintű Szervezete (KMKSZ NKSZ) alapszervezeteinek elnökei és 

aktivistái. Ahogy Barta József, a KMKSZ NKSZ elnöke fogalmazott, a kirándulást azzal a 

céllal szervezték, hogy testben és lélekben megerősítsék azokat az embereket, akik a 

mostani nehéz időkben is kitartanak szülőföldjük mellett. 

 

A horvát kormány május 31-ére írta ki a kisebbségi önkormányzati 
választásokat 
2015. április 29. – Huncro.hr 

A horvát kormány május 31-ére kiírta a kisebbségi tanácsi (önkormányzati) választásokat 

Horvátországban. A tanácsadó testületeket a 2002-ben meghozott kisebbségi 

alkotmányerejű törvény szerint választják meg, immár negyedik alkalommal. Ami a 

magyar kisebbséget illeti, az idén összesen 11 megyei szintű önkormányzatot vagy 

képviselőt-ombudsmant, négy városi szintű önkormányzatot, öt városban kisebbségi 

képviselőt választhatunk. A járások esetében kilencben van jogunk testületet választani, 

négyben pedig kisebbségi képviselőnk lehet. 

 

Magyarságunkat képviselték Sv. Đuradon 
2015. április 29. – Huncro.hr 

A szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület gyermektánccsoportjai magyarságunkat 

képviselték a Donji Miholjac melletti Sveti Đurad településen rendezett 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/04/29/segitsegnyujtas-nagygejoc-kisgejoc-es-oroszgejoc-lakosainak
http://karpataljalap.net/?q=2015/04/29/isten-ajandekaiban-gyonyorkodve
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6228-2015-04-29-12-41-48
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6228-2015-04-29-12-41-48
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6227-2015-04-29-12-39-24
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gyermekfesztiválon múlt szombaton. Az egyik legrégebbi magyar egyesületünknek, a 

szlavóniai Szentlászló Petőfi Sándor nevét viselő kultúregyesületnek ma mintegy kilencen 

aktív táncosa van. 
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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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