Tőkés védelmet kér a magyarok számára
2016. április 4. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Magyar
Nemzet, Kitekintő, Magyar Hírlap
Különbséget kell tenni a korrupt, illetve az autonomista magyarok között – szögezte le Tőkés
László hétfői nagyváradi sajtótájékoztatóján, újfent védelmet kérve Magyarországtól és a
nemzetközi közösségtől maga és az erdélyi magyar közösség számára. Az EP-képviselő úgy
vélekedett, Romániában fokozódik az antiszemitizmus, valamint a „romafóbia" rendjébe
illeszkedik a magyarellenesség. Rámutatott, miközben a székelyföldi autonómiapárti
önkormányzati vezetők ellen kampányszerű megfélemlítési akció zajlik, addig egyes korrupt
magyar politikusok nemzetiségük miatt „áldozati báránynak" állítják be magukat. „A
korrupciónak nincs nemzetisége" – állapította meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnöke, ismételten a megtisztulás előfeltételéhez kötve az általa sürgetett Erdélyi
Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) égisze alatti magyar–magyar összefogatást. Tőkés szerint a
romániai magyarellenesség a kisebbségellenes nacionálkommunista politikában gyökerezik,
és a kivizsgálást érdemlő 1990-es marosvásárhelyi fekete márciusig vezethető vissza.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Szabadkán a külhoni magyar fiatal vállalkozókat segítő tanácsadó és
mentorprogram
2016. április 4. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Vajdaságban is bemutatják a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program
lehetőségeit. Ma Szabadkán volt ismertető, holnap Nagybecskereken lesz. Szabadkán, az Új
Városházán kezdődött meg a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program vajdasági
bemutatása. 14 helyszínen mutatják be ezt a programot Kárpát-medence-szerte. Tanácsadást
és szakmai előadásokat tartanak a kezdő vállalkozóknak. A fórumra érkezők közül
valamennyien újdonsült vállalkozók vagy most alapítanának céget szülőföldjükön.

Kassán folytatódik a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program
2016. április 4. – hirek.sk
A
Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai
Államtitkársága
a
Design
Terminállal
együttműködésben március és május között Kárpát-medencei körutat szervez. A körút során
14 helyszínre látogatnak el. A körút célja a 40 év alatti helyi pályakezdő vállalkozók szakmai
erősítése és támogatása, az induló vállalkozások segítése. A Felvidéken három helyszínre
látogatnak, a március elejei dunaszerdahelyi és március végi rimaszombati találkozó után,
április 18-án Kassán folytatódik a program.
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Brüsszelben kerül terítékre a romániai egyházi restitúció
2016. április 4. – Krónika, Magyar Nemzet
Közmeghallgatást tart kedden Brüsszelben az Európai Parlament (EP) petíciós bizottsága a
romániai magyar egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról – írja hétfői számában a Magyar
Nemzet. A napilap emlékeztet, hogy a Románia elmarasztalását kérõ petíciót még tavaly
januárban juttatta el az EP elnökének Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának
elnöke és Antal János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület külügyi
előadótanácsosa, miután 2014-ben a ploieşti-i táblabíróság jogerõsen érvénytelenítette a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatását a református egyháznak, és
felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki az azt 2002-ben elrendelõ tisztségviselõkre, Markó
Attila volt RMDSZ-es képviselőre, Marosán Tamás jogtanácsosra és Silviu Climre, az
igazságügy-minisztérium volt államtitkárára.

Magyarország

2016. április 4. – MTI, Magyar Idők, hvg.hu, karpatalja.ma
A környező országokban élő magyarok magyarországi gyógykezelését pénzzel támogatja a
kormány. Az elmúlt 8 évben 172 millió ment el erre. Az elmúlt nyolc évben több mint 1100, a
környező országokban élő magyar beteg anyaországi gyógykezelését támogatta a költségvetés,
összesen több mint 172 millió forint értékben. A lap emlékeztetett: a kormány még 2007-ben
alkotta meg azt a rendeletet, amely a környező országokban nehezen vagy egyáltalán nem
elérhető egészségügyi ellátások igénybevételéhez igyekszik hozzásegíteni a határon túl élő
magyarokat.

Erdély

Évente 20-30 milliót költ az állam határon túli magyarok itthoni
gyógykezelésére

Magyar helyek a román rendőrképzőkön, már csak jelentkező kell
2016. április 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Idén is meghirdették a magyaroknak fenntartott helyeket a román belügyminisztérium
alárendeltségébe tartozó rendőrakadémián, altisztképző és határőrképző iskolákba – közölte
hétfőn az RMDSZ ügyvezető elnöke. Kovács Péter emlékeztetett, hogy a magyar jelentkezők
számára egy 2010-ben az RMDSZ javaslatára elfogadott kormányhatározat alapján
különítenek el helyeket a romániai rendőrképzőkön. A politikus szerint ez a lehetőség
különösen fontos az elmúlt hónapok történéseit tekintve, amikor az emberek biztonságérzete
meggyengült, és egyre nagyobb az igény arra, hogy a magyarok lakta településeken
anyanyelven is lehessen kommunikálni a rend őreivel.

Băsescu továbbra is felszámolná Moldovát
2016. április 4. – Krónika
Ismét Moldova Románia általi bekebelezése mellett kardoskodott Traian Băsescu volt
államfő, a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke. Băsescu vasárnap este Aradon, pártja
önkormányzati jelöltjeinek bemutatóján arról beszélt: az ország legfőbb politikai céljának a
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Erdély

Moldovával való egyesülést kellene tekinteni. „Nagyon érdekes, amit Johannis elnök úr
mondott, miszerint az ország célja az euróövezethez való csatlakozás. Mint ahogy az is, amit
egy másik intelligens ember, Ponta mondott, aki szerint az ország célja a schengeni övezethez
való csatlakozás. Ezek az emberek nem olvasták el Románia európai uniós csatlakozási
szerződését. 2005-ben Luxemburgban én írtam alá a szerződést, és az euróövezethez, illetve a
schengeni zónához való csatlakozás a szerződésből fakadó kötelezettség, tehát nem lehetnek
az ország fő politikai céljai" – vélekedett a politikus. Băsescu szerint az ország fő politikai
céljának „a területi egység helyreállítását" és a keleti határnak a Prutról a Dnyeszterre való
áthelyezését" kellene célként kitűznie.

Az orvosi előtt tüntet az RMOGYKE – Elhatárolódik az új magyar rektorhelyettes
2016. április 4. – Krónika, szekelyhon.ro
Folytatja tiltakozó akciósorozatát a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület (RMOGYKE), melynek képviselői hétfőtől a marosvásárhelyi orvosi egyetem
(MOGYE) előtt tüntetnek. A civil szervezet aktivistái reggeltől késő délutánig, minden órában
egy-egy rövid részletet olvasnak fel az oktatási törvénynek azon szakaszai közül, melyeket
Leonard Azamfirei rektor és a vásárhelyi egyetem román többségű szenátusa nem hajlandó
elfogadni és betartani. A keddi nap folyamán az akciócsoport egy petíciót is készül benyújtani
a MOGYE titkárságára. Az Ádám Valérián vezette civil szervezett nem kér többet, mint a
törvény kisebbségi oktatásra és a multikulturális egyetemekre vonatkozó passzusainak a
tiszteletben tartását.

Hétezer aláírást gyűjtöttek eddig Antal Árpádnak
2016. április 4. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Egy hét alatt több mint 7000 aláírás gyűlt össze Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármesterjelöltsége mellett - közölte az RMDSZ. A módosított választási törvény
értelmében minden polgármesterjelölt, helyi és megyei tanácsosi listák indításának
előfeltétele, hogy össze kell gyűjteni a település választókorú polgárai legalább 1 százalékának
támogató aláírását. Sepsiszentgyörgyön 550 aláírásra lenne szükség, de az RMDSZ célja az,
hogy legalább tízezer aláírást gyűjtsenek össze Antal Árpád támogatására. Az RMDSZ
Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, Tamás Sándor elmondta, a városban működő hét
aláírásgyűjtő helyen, illetve a házról házra járó önkéntesek révén gyűlnek a támogató
aláírások.

Megvalósíthatósági tanulmány már lesz a csíkcsicsói kisrepülőtér ügyében
2016. április 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Sikerrel pályázott a Hargita Megyéért Egyesület a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.-nél egy Hargita megyei kisrepülőtér megvalósíthatósági előtanulmányának elkészítésére.
A pályázat megnyerése után felhívást intéztek a megyében működő, illetve tervezett
repülőterek tulajdonosaihoz annak érdekében, hogy eldöntsék, melyik lenne a megfelelő
helyszín egy ilyen jellegű beruházás elvégzésére. A felhívásra a Csíkcsicsó-Rét részen
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Magyar gyermekotthon nyitja meg kapuit Aradon
2016. április 4. – maszol.ro
Az aradi Szent Gizella Gyermekotthon hivatalosan még nem nyitotta meg kapuit, a román
ügyintézés bürokratikus útvesztői akadályozták meg eddig a lelkes gondozókat, hogy
befogadhassák a hátrányos helyzetű családok gyerekeit. Ám adományokat már kaptak a helyi
magyar közösségtől. Az aradi Szent Gizella Gyermekotthon Arad Gáj nevű városrészében, a
római katolikus plébánia mellett épült kétemeletes Máltai-házban kapott helyet. Sándor
Tivadar plébános 1996-ban került kapcsolatba az alsó-szászországi hildesheimi Máltai
Segélyszervezettel, és a németek úgy döntöttek, támogatást nyújtanak egy aradi otthon
építéséhez. Ha a Szent Gizella-ház megkapja a működési engedélyt, rendeltetésének
megfelelő célt szolgálhat az épület.

Erdély

található, jelenleg kis, füves repülőtérként működő területet javasolta Antal András
tulajdonos a megvalósíthatósági előtanulmány helyszínének.

Nem lesz MPP-EMNP polgármesterjelölt Sepsiszentgyörgyön
2016. április 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Sepsiszentgyörgyön nem lesz közös MPP – EMNP polgármesterjelölt, miután a polgári párt a
napokban kizárta soraiból Bálint Józsefet. A polgári párti politikus sepsiszentgyörgyi
polgármester jelöltségét az EMNP támogatja. Ahogyan azt Toró T. Tibor a néppárt országos
alelnöke fogalmazott: komolyan gondolják az MPP sepsiszentgyörgyi szervezetével tavaly
kötött együttműködési megállapodást, és Bálint József személyében közös jelöltet indítanak a
háromszéki megyeszékhelyen. A törekvés sikeressége már a bejelentés pillanatában is
kétséges volt, hiszen Kulcsár Terza József háromszéki MPP elnök akkor kifejtette, hogy nem
szeretnék polgármester-jelöltként indítani Bálint Józsefet. Bálint József sajtótájékoztatóján
kifejtette: a polgári pártból való kizárása miatt várhatóan nem lesz közös MPP-EMNP
polgármesterjelölt Sepsiszentgyörgyön. Hozzátette: nem lépik vissza a jelöltségtől, elkezdte
már a támogató aláírások gyűjtését, és várhatóan függetlenként indul az EMNP
támogatásával.

Ráduly felkérte Borbolyt, hogy ne lépjen vissza
2016. április 4. – maszol.ro, Marosvásárhelyi Rádió, transindex.ro
Felkérte Ráduly Róbert Borboly Csabát, hogy ne lépjen vissza a polgármester-jelöltségtől
Csíkszeredában. Ráduly Róbert szerint senkinek nem kellene visszalépnie, Csíkszereda
megérdemli azt, hogy választási lehetőséget kapjon – írja a Marosvásárhelyi Rádió. "Azt
szeretném, hogy senki ne lépjen vissza. Ezúttal is felkérem Borboly Csabát, hogy ne lépjen
vissza amiatt, mert én indulok. Ha ő úgy látja, hogy az RMDSZ színeiben szeretne indulni a
választásokon, induljon. Azt gondolom, hogy Csíkszereda megérdemelné, hogy döntsön:
Bokor Mártont, Borboly Csabát, Ráduly Róbertet, vagy valaki mást akar polgármesternek" mondta Ráduly a Marosvásárhelyi Rádió megkeresésére. Hozzátette: Borboly döntésétől
függetlenül ő indulni fog a polgármester-választásokon.
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2016. április 4. – Krónika, szekelyhon.ro
A húsvéthétfőn Marosvásárhelyen jogtalanul kirótt parkolási bírságok automatikus eltörlését
kéri Peti András alpolgármester, aki sürgősségi határozattervezetet nyújtott be a probléma
orvoslása érdekében. Peti hétfőn elmondta: a tervezetben az áll, hogy a városháza és a fizetős
parkolók fenntartásával megbízott cég által kötött szerződés értelmében hivatalos
ünnepnapokon Marosvásárhelyen díjmentesen lehet állomásozni, így a vállalkozás
munkatársainak nem volt joguk húsvét másodnapján, hétfőn büntetéseket kiróni. Az
alpolgármester azt kéri, hogy az összes fizetési felszólítást, illetve az ezek nyomán kirótt
pénzbírságot töröljék, a javaslat harmadik cikkelye ugyanakkor a szankciók
megsemmisítéséről szóló közlemény kiadására vonatkozik.

Erdély

A húsvéti bírságok eltörlését kéri Peti András

Mégsem közösködnek a román pártok Háromszéken
2016. április 4. – szekelyhon.ro
Bár korábban azt harangozták be, hogy közös jelölteket indítanak azokon a Kovászna megyei
településeken, ahol kisebbségben vannak, mégsem körvonalazódik a románok összefogása. A
pártok saját jelöltekkel, listákkal készülnek a helyhatósági választásokra. Az együttműködés
egyelőre csak Kézdivásárhelyen valósult meg, ahol a román pártok választási szövetséget
hoznak létre: a polgármesteri tisztségre pályázó Constantin Pătru üzletembert támogatják. A
többi településen előnyben részesítik a versenyt.

Ismét kihallgatta a DNA Tánczost

Nem akarják a romák a Híd jelöltjét
2016. április 4. – Felvidék Ma, Új Szó
A szlovákiai romák egy része petícióban tiltakozik az ellen, hogy a romaügyi kormánybiztos
tisztségét összevonják a kisebbségi kormánybiztosi tisztséggel.
„A romaügyi kormánybiztosi hivatal megőrzéséért indított petíció petíciós bizottságának
tagjai egyet nem értésüket egyben felháborodásukat fejezték ki amiatt, hogy egy más
kisebbség, jelesül a Most-Híd-beli magyar politikusok határozzanak a második legnagyobb
kisebbség sorsáról ebben az országban” – mondta a TASR hírügynökségnek Ivan Mako, a
Fiata Romák Szövetségének képviselője, egyben a petíciós bizottság tagja.
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2016. április 5. – Krónika, szekelyhon.ro
Hivatali visszaélés gyanúja miatt hallgatta ki az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA)
Tánczos Barna szenátort egy Vaslui megyei terület-visszaszolgáltatással kapcsolatos ügyben.
A vizsgálat tárgyát képező ügy abba az időszakba nyúlik vissza, amikor Tánczos a 2000-es
évek közepén az Állami Vagyonügynökséget (ADS) vezette. A Hargita megyei politikusnak az
elmúlt években több alkalommal is kellett hasonló ügyekben nyilatkozatot tennie, amikor a
korrupcióellenes ügyészség terület- visszaszolgáltatások nyomán vizsgálódott – legutóbb két
évvel ezelőtt –, vádemelésre azonban nem került sor.

5

2016. április 4. – Felvidék Ma
A felvidéki magyarok kettős állampolgárságának ügye Szlovákiában már nem megoldható –
véli az Emberi Méltóság Tanácsának jelenlegi és a magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnöke. A
szlovák alkotmánybíróság nem volt képes, illetve hajlandó állást foglalni a szlovák
ellentörvény alkotmányosságát illetően, így Lomnici Zoltán az európai szintű politikai és
mediális nyomásgyakorlásban látja a kiutat. A szlovák hatóságok túlkapásairól, Európai uniós
jogsértésekről, megoldási módokról beszélgetett vele a Felvidék Ma.

Felvidék

Meg kell ismertetni Európával Szlovákia asszimilációs módszereit

Igor Adamec, alias Kakaó lesz a kisebbségekért felelős államtitkár
2016. április 4. – Felvidék Ma
Igor Adamec lesz a kultuszminisztérium régiókért és kisebbségekért felelős államtitkára. A
színész korábban Martin Vanek bábszínésszel együtt a Kakaó című gyermekműsort vezette.
Adamec nem teljesen új fiú a politikában. Még azelőtt, hogy az idei parlamenti választáson a
44. helyen elindult volna a Sieť listáján, hosszú éveken keresztül az SDKÚ-ban
tevékenykedett. A kulturális minisztériumban a regionális és a kisebbségi kultúra lesz a
területe.

Szávay személyesen fogadja az érdeklődőket dunaszerdahelyi irodájában
2016. április 4. – Felvidék Ma
A Jobbik alelnöke április 5-én tart fogadóórát felvidéki képviselői irodájában. A szlovák
Belügyminisztériumnak megírta, hogy az iroda megnyitása sem Szlovákia alkotmányába, sem
bármely más szlovák jogszabályba nem ütközik.

Komoly az iskolaválasztás tétje
2016. április 5. – Új Szó
Az iskolaköteles gyerekeket ebben a hónapban be kell íratni az iskolába. Az évek óta zajló
„beiratkozási kampány” ellenére vannak szülők, akik számára még mindig kérdés, hogy
gyermeküket magyar iskolába írassák-e be. Strédl Terézia pszichológus szerint a magyar
környezetben szocializálódó kicsiknek anyanyelvükön kell tanulniuk. Az iskola az újdonság
erejével hat, gyakran sokkhatásként élik meg a gyerekek. Rengeteg hatás éri a gyereket, csak
az érettségén múlik, hogy gazdagító vagy bénító hatása lesz az adott hatévesre. A bénító hatás
tovább fokozódik, ha egy addig magyar környezetben nevelkedett, szocializálódott gyermek
hirtelen szlovák környezetbe, szlovák iskolába csöppen.

Céltalanság
2016. április 5. – Tokár Géza – Új Szó
„A választások után az MKP elnöke levonta a személyi következtetéseket és távozott, majd a
hétvégén az elnökség is ezt tette. A megújulás júniusig való halogatása azzal járhat, hogy a
Híd morális felelősségét nem lesz kinek feszegetnie. Már ha egyáltalán ez szándékában áll
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Felvidék

bárkinek is, hiszen a kormány az MKP OT-ülés után még óvatos dicséreteket is kapott. A
szlovákiai magyaroknak látniuk kell, hogy mi hiányzik a politikából, iránymutatást kellene
kapniuk, hogyan is kellene (vagy nem kellene) elképzelni a Híd és az MKP együttműködését,
a kisiskolák sorsának kezelését, vagy akár azt, hogy mi ültethető át a gyakorlatba a kisebbségi
politikában. Ha egy kormánypárt adja meg a válaszokat, akkor kényelmes helyzetben van,
hiszen csak azt kell a nyilvánosság elé tárnia, amit magától hajlandó megtenni. Pedig, mint
Dostál és a kettős állampolgárság esete is mutatja, sokkal érdekesebb, hogy mire „nincs
politikai akarat.”

2016. április 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Zentán hétfőn délután adták át önkormányzati választási listájukat a Magyar mozgalom –
hogy változtassunk! – Zsoldos Ferenc lista képviselőjelöltjei. A listán 19 jelölt neve szerepel,
akiknek indulását összesen több mint 600 személy támogatta az aláírásával. A Magyar
mozgalom – hogy változtassunk! – Zsoldos Ferenc lista várhatóan a 4-es sorszámmal indul
majd az önkormányzati választásokon, ugyanis Zentán eddig hivatalosan 3 listát hirdetettek
ki, a Szerb Haladó Pártét, a Vajdasági Magyar Szövetségét és a Demokrata Pártét.

Vajdaság

Zenta: Átadta listáját a Magyar Mozgalom és a VMDK

Öt év után újra ülésezett a magyar-szerb kormányközi kisebbségi vegyes
bizottság
2016. április 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Nem a kisebbségi vegyes bizottság, hanem a szerb és a magyar kormány feladata a
kisebbségek helyzetének rendezése, ugyanakkor a bizottság munkája jelentősen hozzájárulhat
a két nép jó kapcsolatának kiépítéséhez és fenntartásához - hangzott el hétfőn Szabadkán,
ahol öt év után először ült össze a magyar-szerb kormányközi kisebbségi vegyes bizottság,
amelynek feladata a szerbiai magyarság és a magyarországi szerbség gondjainak orvoslása.
Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri
biztos, a kisebbségi vegyes bizottság magyar társelnöke kiemelte: a tervek szerint ezentúl
évente legalább egyszer ülésezik a testület. Nenad Ivanišević szerb szociálisügyi államtitkár
felhívta a figyelmet arra, hogy ennek ellenére a két kormány több olyan intézkedést is
foganatosított az utóbbi években, amelyek a magyarországi szerb kisebbség, valamint a
szerbiai magyar kisebbség helyzetének javítását célozták.

Pásztor István a fiatal vállalkozókat segítő programról
2016. április 4. – Pannon RTV
Segítették már a külhoni magyar óvodásokat, majd a kisiskolásokat, tavaly volt a szakképzés
éve, idén pedig a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve programot hirdette meg a magyar
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága. Ez építkezés időben, de nemzetpolitikai
szempontból is, ami fontos a vajdasági magyar közösség számára – emelte ki Pásztor István,
a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a programot bemutató mai, szabadkai fórumon.
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Emelt szintű oktatás kezdődhet a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc
Középiskolában
2016. április 4. – karpatalja.ma
Tehetséggondozó intézménnyé szervezik át a munkácsi magyar tannyelvű középiskolát.
Emelt szinten fogják oktatni a magyar, az angol és a német nyelvet az első osztálytól
kezdődően. A Munkácsi Városi Tanács már megszavazta a középiskola átszervezéséről szóló
határozatot. A változtatáshoz módosítani kell az iskola alapszabályát is. Schink István, a
tanintézmény igazgatója a Kárpátalja.ma hírportálnak elmondta, hogy amennyiben a megyei
tanács jóváhagyja a kezdeményezést, 2016 szeptemberétől indul az emelt szintű, szakirányú
képzés.

Kárpátalja

Szerencsés egybeesés, hogy most jelentek meg a gazdaságfejlesztési pályázatok a Prosperitati
Alapítvány honlapján.

Öreg diák nem vén diák – United-koncerttel ünnepeltek a Rákóczi-főiskola
egykori hallgatói

2016. április 4. - Volksgruppen
A Lakiteleki Népfőiskola szervezésében „ŐRVIDÉK KOLLÉGIUM“ néven egy olyan
programot terveznek, amely a burgenlandi magyarok értékeit és értékőrzőit kutatja. A
program része egy a Kárpát-medence anyaországon túli magyarlakta területeinek magyar
értékei és értékőrző személyeit, közösségeit feltáró nagyívű programnak.

Hungarian Signage - Farkas András aprónyomtatvány-gyűjtő kiállítása
2016. április 4. Nemzeti Regiszter
2016. február 5-én különleges tárlat nyílt a New Brunswick-i Amerikai Magyar Alapítvány
Múzeumában, amely Farkas András gyűjtő zománctábláiból és számolócédula
gyűjteményéből ad gazdag válogatást. A kiállítást április 15-ig tekinthetik meg a látogatók.
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Diaszpóra

Az „Őrvidéki Magyarságról“

Őrvidék

2016. április 4. – karpatalja.ma
Megrendezte éves, immáron 11. találkozóját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
(II. RF KMF) Öregdiák Szövetsége április 2-án Beregszászban. Az összejövetelt ezúttal
igencsak élménydús programmal fűszerezték a szervezők. Az esemény a Gál Natália
színművésznő vezette főiskolai színjátszó csoport Ádámok és Évák című előadásával
kezdődött a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. A résztvevőket elsőként dr. Rácz
Béla rektorhelyettes, a szövetség elnöke köszöntötte.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. április 4. – Kossuth Rádió
Öt év után újra összeült a szerb-magyar kormányközi kisebbségügyi vegyes
bizottság Szabadkán
Mindkét fél azt hangsúlyozta, hogy példaértékű a kisebbségvédelem terén a szerb-magyar
kapcsolat, viszont a szerbiai kisebbségvédelmi akcióterv elfogadása után is van még
tennivaló.
Az erdélyi magyarság és a román hatóságok kapcsolata a rendszerváltás óta a
mélyponton van
Szováta polgármestere Péter Ferenc még tavaly decemberben levette a hivatal épületének
homlokzatáról a székely zászlót, erre bírósági ítélet kötelezte. A hivatal udvarán álló székely
kapun azonban ott maradt a zászló, emiatt újabb pert indított a megyei prefektus.
Tőkés László: A magyarellenesség évtizedek óta burjánzik, fel-fel erősödik
Romániában
A magyarellenesség évtizedek óta burjánzik, fel-fel erősödik Romániában. Ez egy politikai
fegyver az államhatalom kezében - fogalmazott nagyváradi sajtótájékoztatóján Tőkés László.
Az európai parlamenti képviselő szerint a közelgő helyhatósági és parlamenti választások
különösen érzékennyé teszik az erdélyi magyarságot, hiszen több székelyföldi autonómiabarát
elöljárót próbálnak ellehetetleníteni a hatóságok.
2016-tól levélben szavazhatnak a külföldön élő románok
A külföldön élőktől is függhet a romániai magyarság parlamenti képviselete, akár százezernél
is több lehet az ott élő, választásra jogosultak száma. Ettől az évtől a parlamenti
választásokon a külföldön élők levélben szavazhatnak, a regisztrációs folyamat néhány napja
kezdődött el.
Szlovákiában megkezdődött az iskolai beíratás
Korábban január 15. és február 15. között volt a beiratkozás, de a közoktatási törvény
módosításával ez az időpont áprilisra tolódott. A szakemberek szerint jó döntést hozott a
tárca, vélhetően kevesebb gyereket kell majd iskolaérettségi vizsgálatra vinni, mint korábban.
Mire, mennyi magyar gyerekre számít a Pegagógusszövetség, kérdezte a szakmai testület
elnökét, Jókai Tibort a Határok nélkül riportere.
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A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tagja lett a Szerbiai
Tanítóképző Karok Közösségének
Milyen lehetőségeket nyújt mindez a tanítóképző kar számára? - kérdezte a Határok nélkül
szabadkai tudósítója a Tanítóképző Kar dékánját, Lepes Joszipót.
Átvették elismerésüket az NSKI Magyar
esszépályázatának kárpátaljai díjazottjai

címer

és

zászló

rajz-

és

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet Magyar címer és zászló rajz- és esszépályázatának
kárpátaljai díjazottjai a beregszászi magyar konzulátuson rendezett ünnepségen vehették át
elismeréseket. A díjakat Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke adta át.
Gyűjtést szervezett az Arad megyei RMDSZ Nőszervezete a Szent Gizella
Gyermekotthon javára
A locsolkodóktól gyűjtött pénzt Húsvét hétfőjén az Arad megyei RMDSZ Nőszervezete a
hátrányos helyzetű családok gyerekeiről gondoskodó aradi otthon javára. A Szent Gizella
Gyermekotthon hivatalosan még nem nyitotta meg kapuit, rengeteg előírásnak kell eleget
tenni, a román ügyintézés bürokratikus útvesztői akadályozták meg eddig a lelkes
gondozókat, hogy befogadhassák a rászorulókat. Az induláshoz néhány berendezésre,
használati tárgyra is szükség van még, ennek érdekében hirdette meg a gyűjtést a
Nőszervezet. Az adományokat a múlt péntek délután adták.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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