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Vezető hírek

Szijjártó: Az erős és tiszteletreméltó Szerbia Magyarország érdeke is
2016. április 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Magyar Idők, Orientpress,
kormany.hu, Figyelő, Origo, Magyar Hírlap
Szerbia kormánya az utóbbi években Európa-szerte elismert gazdasági eredményeket ért el, a
kormányzati teljesítmény nyomán Szerbia erős, tiszteletet érdemlő pozíciót szerzett,
Magyarország és a Szerbiában élő magyarok érdeke pedig pontosan egy erős és tiszteletre
méltó Szerbia - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden
Pancsován a Szerb Haladó Párt (SNS) választási rendezvényén.

Feljelentették a DNA-nál a vásárhelyi bírságolókat

Erdély

2016. április 5. – Krónika, Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Az Országos Korrupcióellenes Ügyészségen (DNA) tett bűnvádi feljelentést a székely
szabadság napján megtartott marosvásárhelyi felvonulást szervező Siculitas Egyesület a
Maros megyei csendőrség parancsnoka, Iulius Cenan és hat beosztottja ellen. A Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) által megbízott Kincses Előd ügyvéd a keresetben rámutat: a
csendőrparancsnok hivatali visszaéléssel vádolható, ugyanakkor a büntető jegyzőkönyvekben
észlelt hamisításokra is felhívja a vádhatóság figyelmét.

Cáfol a miniszter a Batthyáneum ügyében
2016. április 5. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, Bihari Napló
Vlad Alexandrescu kulturális miniszter Facebook-bejegyzésben cáfolta hétfőn, hogy a
gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár közös igazgatását javasolta volna a római katolikus
egyháznak. A miniszter arra reagált, hogy Radu F. Alexandru liberális szenátor hétfőn a
kulturális tárca vezetőjének leváltását kérte a miniszterelnöktől, amiért a „román nemzeti
érdekkel ellentétes álláspontot” közvetített a Vatikán felé. A liberális politikus szerint erre
senki sem hatalmazta fel a minisztert, tekintettel arra, hogy Romániának jogvitája van az
egyházzal az értékes könyvritkaságokat és ősnyomtatványokat tartalmazó gyulafehérvári
gyűjtemény tulajdonjogát illetően. A 65 ezer kötetes, 1650 középkori kéziratot magában
foglaló könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek és ősnyomtatványok
háromnegyed részét – emlékeztetett a szenátor.

Batthyáneum: nem tágít a római katolikus egyház
2016. április 5. – Krónika
Csak a gyulafehérvári Batthyáneum visszaszolgáltatását követően, annak jogos
tulajdonosaként hajlandó együttműködni a kormánnyal az ingatlan restaurálása, illetve az
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Erdély

értékes gyűjtemény digitalizása tárgyában a római katolikus egyház – mondta el a
Krónikának Potyó Ferenc pápai prelátus. A gyulafehérvári érsekség általános helynöke
szerint ezt Vlad Alexandrescu művelődési miniszternek is a tudomására hozták, amikor a
tárcavezető szóban felvetette a peren kívül való megegyezés javaslatát. Írásbeli megkeresés
nem történt az ügyben, és a tárcavezető is cáfolta a közgyűjtemény „elidegenítésére”
vonatkozó PNL-s vádakat.

Kiosztja az EMKE az „erdélyi Oscarokat”
2016. április 5. – Krónika
Április 9-én, szombaton délután 3 órakor adják át az erdélyi Oscarnak is nevezett EMKEdíjakat. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjátadóját az előző évekhez hasonlóan a
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében tartják.

Brüsszelben sürgették az erdélyi visszaszolgáltatást
2016. április 5. – Krónika, MTI, transindex.ro
El kell érni, hogy Románia vegye komolyan az uniós csatlakozásakor vállalt kötelezettségeit,
és tartsa be az egyházi ingatlanok visszaadására tett ígéreteit – jelentette ki kedden
Brüsszelben Tőkés László. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője az uniós
parlamentben a kommunista országokban elkobozott ingatlanok máig nem rendezett
visszaadásával kapcsolatban tartott kerekasztal-beszélgetésen szólalt fel. Az erdélyi politikus
kiemelte: Románia uniós csatlakozásának feltétele volt az igazságügyi reform, amelynek
részét képezte az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának kérdése is. „Ezt a román állam a
mai napig nem teljesítette maradéktalanul. Mára sikerült elérni, hogy a Romániáról szóló
uniós országjelentésekbe bekerült az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának ügye is" –
mondta Tőkés.

Mindenekfelett
2016. április 5. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „a román nemzeti érdek fogalmát lassan belefoglalhatják a
nemzetközi jogrendbe is, hiszen folyamatos bizonyítást nyer, hogy Bukarest szándéka,
akarata mindenekfelett áll. Jó példa erre a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár helyzete.
Újabb igazolásként elég volt egy szenátor kirohanása, aki a sérthetetlen román nemzeti
érdekkel ellentétesnek minősítette azt a hírt, hogy a kulturális miniszter a felbecsülhetetlen
értékű gyűjtemény közös igazgatását javasolta a római katolikus egyháznak, amely régóta
pereskedik az állammal a tulajdonjogért. A lemondásra szólított tárcavezető persze nyomban
cáfolt, mondván, csupán peren kívüli megegyezést vetett fel, majd gyorsan hozzátette, milyen
intézkedéseket tett, hogy az állam igaza győzedelmeskedjék a bíróságon”.
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2016. április 5. – Erdély Ma, MTI, Krónika
Ráduly Róbert, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben háromszor is
megválasztott volt csíkszeredai polgármester megmérkőzne Borboly Csabával, a szintén az
RMDSZ színeiben megválasztott Hargita megyei önkormányzati elnökkel a csíkszeredai
polgármester-választáson. A marosvásárhelyi rádiónak adott nyilatkozatában Ráduly arra
kérte Borbolyt, hogy ne lépjen vissza a polgármester-jelöltségből, hanem mérkőzzenek meg a
júniusi önkormányzati választáson. „Csíkszereda megérdemelné azt, hogy döntsön: Bokor
Mártont (a Magyar Polgári Párt jelöltjét), Borboly Csabát, Ráduly Róbertet vagy valaki mást
akar polgármesternek 2016 júniusától" – jelentette ki Ráduly. Hozzátette: függetlenül attól,
hogy Borboly Csaba mit dönt, ő mindenképpen megmérkőzik a választáson.

Erdély

Ráduly Róbert megmérkőzne Borboly Csabával a csíkszeredai polgármesteri
székért

Kizárta az MPP Bálint Józsefet, aki így függetlenként indulna a sepsiszentgyörgyi
polgármesteri székért
2016. április 5. – transndex.ro, Erdély Ma, Háromszék, MTI
A Magyar Polgári Párt országos elnöksége kizárta a párt soraiból Bálint Józsefet, az MPP
korábbi alelnökét, Sepsiszentgyörgy volt alpolgármesterét, aki az RMDSZ ellenzékeként
megalakult politikai szervezetek összefogását szorgalmazta - írta keddi számában a
Háromszék napilap. Bálint József egy hétfői sajtótájékoztatón felidézte, azért került
konfliktusba pártja vezetésével, mert nem helyeselte az MPP és az RMDSZ együttműködését.
Azt mondta, az MPP - amelynek megalakulása óta tagja volt - "a választás szabadsága"
jelszóval kezdte politikai tevékenységét, és az RMDSZ-szel szemben akart alternatívát
felmutatni.

Elutasította a képviselőház
törvénytervezetét

jogi

bizottsága

Diaconu

„Trianon-napos”

2016. április 5. – transindex.ro, maszol.ro
Elutasította kedden a képviselőház jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely „a magyar
elnyomás elleni harc és Trianon napjává” nyilvánította volna Romániában június 4-ét - írja
közleményében az RMDSZ. „Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy vannak olyan többségi
kollégák, akik továbbra is nacionalista és magyarellenes retorika és munkafolyamatok mellett
próbálnak érvényt szerezni saját maguknak és politikai karrierjüknek” – fogalmazott Máté
András Levente, a képviselőház keddi ülését követően. Máté elmondta, az elmúlt időszakban
Romániában egyre jobban felerősödni látszik a nacionalista retorika, valamint a kisebbségi
jogok területén visszarendeződés észlelhető.

Az 1989-es forradalom aktájának újranyitását rendelte el a legfőbb ügyész
2016. április 5. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, Krónika, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Az 1989-es forradalom aktájának újranyitását rendelte el Bogdan Licu ideiglenes legfőbb
ügyész, miután tavaly a katonai ügyészség elutasított egy erre irányuló keresetet. Licu maga
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Hagyomány és modernitás – bemutatkozik a Bánság

Erdély

jelentette be, hogy felülvizsgálta a katonai ügyészség tavaly ősszel hozott döntését. Akkor
bizonyítékok hiányában döntött úgy a vádhatóság, hogy nem indít újabb vizsgálatot. Bogdan
Licu közölte, hogy mostani döntését a legfelsőbb bíróságnak is meg kell még erősítenie, és
reményét fejezte ki, hogy ez megtörténik, mert - mint mondta - az eddigi vizsgálatok nem
voltak elég alaposak, ezért látja indokoltnak az akta újranyitását.

2016. április 5. – Nyugati Jelen
Április 9-én, szombaton a budapesti Magyarság Házában kerül sor a Rejtőzködő Kárpátmedence – bemutatkozik a Bánság: Hagyomány és modernitás című rendezvényre, ahol
konferencia és kulturális rendezvény keretében kerülnek bemutatásra a temesi Bánság
magyar értékei. Az Összkép a bánsági magyarságról konferencia keretében bemutatkoznak
Temesvár magyar egyházai, civilszervezetei, iskolái. Lesz kiállítás megnyitó, könyvbemutató
és bemutatkozik a romániai televízió temesvári magyar szerkesztősége. Kóstoló is lesz a régió
ételeiből és italaiból, meg lehet kóstolni például a végvári túrós lepényt és egy temesrékasi
borász termékeit. A rendezvény kulturális gálaműsorral zárul, ahol temesvári magyar
néptánccsoportok és a magyar színház művészei lépnek fel. A Rejtőzködő Kárpát-medence –
bemutatkozik a Bánság című rendezvényt a budapesti Magyarság Háza, a Nemzetpolitikai
Kutatóintézet, a Bethlen Gábor Zrt., a Petőfi Sándor Program és a Bánsági Közösségért
Egyesület közösen szervezi.

Várni kell még a gyimesbükki Rákóczi-vár újjáépítésére
2016. április 5. – szekelyhon.ro
Egyelőre várakozni kényszerülnek a gyimesbükki Rákóczi-vár újjáépítését tervező helyiek,
hiszen annak ellenére, hogy minden szakhatósági engedélyt beszereztek az építkezési
engedély kiállításához, a Bákó megyei önkormányzat különböző hibákra hivatkozva még nem
bocsájtotta rendelkezésükre a szükséges dokumentumot. A munkálat kezdeményezője
szándékosságot lát a késlekedésben – írja keddi címlaptörténetében a Csíki Hírlap.

Nem veszi le a községházáról a magyar zászlót Csíkmadaras polgármestere
2016. április 5. – szekelyhon.ro
Utolsó percig kitart a zászló mellett Bíró László, Csíkmadaras polgármestere. A
Marosvásárhelyi Ítélőtábla kilencvenezer lej kifizetésére kötelezte az elöljárót, amiért a
községháza homlokzatára kitűzött címeres magyar zászló eltávolítását elrendelő ítéletet nem
hajtotta végre. A polgármester úgy véli, a jogainkért, szimbólumainkért harcolnunk kell.

Eltérő a városvezetők viszonyulása a nyugati húsvéthoz
2016. április 6. – Krónika
Eltérő módon viszonyul az erdélyi városok vezetősége a katolikus, protestáns húsvéthoz. Míg
egyes településeken a munkatörvénykönyv előírásaira hivatkozva az ortodox húsvéthoz
hasonlóan hivatalos ünnepként kezelik, vannak városok, ahol tanácsi határozat is „szentesíti”
az ünnepet, amely arra is kitér: ilyenkor nem kell parkolási díjat fizetniük az autósoknak.
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Mi lesz veled, kürtőskalács?

Felvidék

2016. április 6. – Fehérváry Krisztina – Demokrata
A román mezőgazdasági miniszter, Achim Irimescu nemrég bejelentette, hogy országa
levédetné a kürtőskalácsot földrajzi jelzésű termékként. Ennek kapcsán azt is elmondta,
szerinte egy román származású asszony készített először kürtőskalácsot 1784-ben. Miközben
megindult a szócsata Románia és Magyarország között, az RMDSZ részéről az a javaslat is
elhangzott, hogy közös román-magyar oltalmat kellene kérvényezni Brüsszelben. Annak
jártunk utána, Magyarország miért nem nyújtott be még oltalmat a kürtőskalácsra, holott
már három éve megtehetné.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2016. április 6-i számában olvasható)

Az Európai Parlamentben az oroszvári bencés tulajdon ügye
2016. április 5. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Csáky Pál, az Európai Parlament Petíciós Bizottságának alelnöke ma Tőkés Lászlóval, az
Emberi Jogi Albizottság alelnökével közösen meghallgatást szervezett Brüsszelben a bencés
kongregáció csehszlovák állam által elkobzott oroszvári tulajdona és a Székely Mikó
Kollégium ügyében. Az Oroszváron található egykori Lónyai-kastélyt az akkori jogi
viszonyoknak megfelelően végrendeletileg hagyta a bencés rendre a kastély, az ingatlanok és
a kapcsolódó földterületek volt tulajdonosa. A csehszlovák állam azonban azt a Benešdekrétumokra való hivatkozással elkobozta és 1990 után sem szolgáltatta vissza jogos
tulajdonosának, a bencés kongregációnak. A Pannonhalmi Bencés Főapátság petícióval
fordult az Európai Parlamenthez, majd az elmúlt választási időszakban történt elutasítás után
az Európai Unió luxemburgi bírósága elé vitte az ügyet.

Via Nova: Nincs megállás a tettek útján!
2016. április 5. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Via Nova vezetősége Gyűgyön tartott ülésén kijelölte a 2016-os év kiemelt állomáshelyeit.
Az ifjúsági szervezet töretlenül folytatja az évek során egyre kiterjedtebb tevékenységét, idén
minden eddiginél több jelentős esemény fűződik majd a nevéhez. A szervezet többek közt a
Pro Civis és a Jurista polgári társulásokkal karöltve egész évben tevékenyen szorgalmazza a
hivatali magyar nyelvhasználatot, valamint az autonómia előnyeiről tájékoztatja a fiatalokat.

Magyarországi önkormányzatok támogatják a Rákóczi Szövetség beiratkozási
kampányát
2016. április 5. – MTI, hirek.sk
A Rákóczi Szövetség 2002 óta folyamatosan beiratkozási ösztöndíjjal és más módon is
támogatja a felvidéki magyar gyerekek magyar tannyelvű általános iskolába történő
beíratását. A szövetség iskolaválasztási kampánya a Felvidéken 4 200 iskolakezdés előtt álló
gyermeket szólít meg. Az immár 260 magyarországi település önkormányzata és
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Felvidék

magánszemélyek által is támogatott programról, illetve az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról
Halzl József, a szövetség elnöke nyilatkozott a hirek.sk-nak.

Piszkos trükknek tartja Dostálék levelét a Most-Híd
2016. április 5. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja bírálja a Most-Híd álláspontját, miszerint az állampolgárság
kérdésében nem akarnak a koalíciós partnereikkel szembemenni. „Ondrej Dostál javaslata
alapjában véve megegyezik azzal a javaslattal, amelyet a Most-Hídnak nem sikerült
keresztülvinnie a parlamentben” – mondja Bárdos Gyula. „Bugár Béla a választás előtt azt
mondta, hogy nem lép koalícióra a Smerrel, amíg nem változik meg. Valószínűleg szerinte
megváltozott a Smer, és lehet, hogy az SNS is. Csak akkor miért nem látni ezt a változást?”
Bárdos szerint „valójában nem a Smer vagy az SNS változott meg, hanem Bugár Béla”.

Várják a jelentkezőket a rövidesen induló Loránttfy Zsuzsanna Akadémiára
2016. április 5. – Felvidék Ma
„Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek a hétköznapokban” címmel új képzési formát indít
Királyhelmecen a Loránttfy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás a Bodrogközi
Magyar Házban. A programot az MNB PADOC Alapítványa támogatja. Az Alapítvány célja a
határon túli szakemberképzés, illetve a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris
kutatások elősegítése és támogatása, annak érdekében, hogy a határon túli magyar köz- és
felsőoktatásban, illetve szak- és felnőttképzésben részesülő diákok elsősorban a
szülőföldjükön használható lehető legversenyképesebb tudást szerezhessék meg.

Nem lesz Párkányban Štúr-szobor
2016. április 6. – Új Szó
A Matica slovenská fél év elteltével sem tudja igazolni a jogviszonyát ahhoz a területhez, ahol
tavaly októberben felavatta a Štúr-szobor alapkövét. A kérdésre, hogy sikerült-e beszerezni
azokat a dokumentumokat, amelyekkel igazolni tudják tulajdon vagy más viszonyukat a
telekhez, nem válaszolta meg a szervezet. Eugen Szabó polgármester az Új Szónak elmondta,
a napokban újabb kérvényt nyújtott be a szervezet, melyben az eredeti kérvény
megsemmisítését kéri.

A magyarok nem szóltak bele
2016. április 6. – Új Szó
Peter Plavčan oktatási miniszter (SNS-jelölt) ma adja át Robert Fico kormányfőnek a
kormányprogramba szánt oktatási prioritások végleges verzióját. A tárcavezető két nap alatt
mintegy 20 oktatásügyi szakszervezet és azok társszervezetei képviselőivel tárgyalt. Az
egyeztetéseken a magyar szakmai szervezet nem volt jelen. „Ha szakmai vonalon
megszólítanak bennünket, állunk elébe, de erre nem került sor. Magunktól pedig azért nem
jelentkeztünk, mert úgy véljük, hogy a kormányprogram kidolgozása a politikusok dolga. Mi
szakmai szervezet vagyunk, nem politikai csoportosulás” – mondta Jókai Tibor, a Szlovákiai
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Szijjártó: Magyarország és Szerbia kapcsolatai történelmi csúcspontjukon
vannak
2016. április 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Hét Nap
Rövid megbeszélés erejéig a Vajdasági Magyar Szövetség vendége volt Szijjártó Péter,
Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, aki Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével
közös sajtótájékoztatón számolt be az elhangzottakról. Szijjártó Péternek komoly erőfeszítései
vannak abban, hogy jelenleg a magyar-szerb kapcsolatok régiós szinten is büszkeségre adnak
okot ‒ jelentette ki a vendéglátó, Pásztor István, aki szerint rendkívül fontos többször
hangsúlyozni a két ország közti jó viszony meglétét. Változó világunk számos
kiszámíthatatlanságot rejt magában, ezért nekünk, vajdasági magyaroknak, de Szerbia
minden polgárának különleges érték a magyar-szerb jó viszony ‒ fogalmazott a VMSZ elnöke.

Vajdaság

Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. Peter Krajňák, a Híd oktatási államtitkára
megerősítette, nem hívtak meg magyar szervezetet a tárgyalásokra.

Nagybecskereken tartottak előadást és konzultációkat a vállalkozásokról
2016. április 5. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
A külhoni magyar vállalkozók éve program keretében ma Nagybecskereken tartottak
előadásokat és konzultációkat a helyi pályakezdő fiatal vállalkozók részére. Mintegy hatvan
fiatal hallgatta végig az előadásokat. A program megvalósítását a magyar Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága koordinálja. Megvalósítása keretében a Kárpát-medence
területén 15 helyszínre látogatnak el. A lényege az, hogy segítség a külhoni magyar fiatal
vállalkozókat szakmailag és pénzügyileg.

A VMSZ választási programjait ismertették Topolyán

Bombariadó a Kárpátaljai Megyei Tanács épületében
2016. április 5. – karpatalja.ma
Bombariadó volt a Kárpátaljai Megyei Tanács április 5-ei ülésének ideje alatt.
Helyi idő szerint tíz óra után néhány perccel kiürítették volna az épületet – tájékoztatta a
karpatalja.ma-t az intézmény egyik munkatársa. Ugyanakkor a tanácskozás nem szakadt
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Kárpátalja

2016. április 5. – Pannon RTV
Eddig is az volt, ezután is nagyon fontos lesz, hogy tartsuk a kapcsolatot a polgárokkal, mert
csak így kaphatunk visszajelzéseket és térképezhetjük fel, mi a prioritás – mondta ma
sajtótájékoztatóján Fremond Árpád, a VMSZ topolyai községi szervezetének elnöke. Felhívta
rá a választópolgárok figyelmét, hogy a hétvégén az aktivistáik, jelöltjeik, szimpatizánsaik
felkeresik őket, elbeszélgetnek velük. Átadják a programfüzetet, amely tartalmazza a VMSZ
önkormányzati, a tartományi és köztársasági választási programját is.
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Őrvidék Muravidék

meg: a képviselők úgy döntöttek, a fenyegetés ellenére folytatják a megbeszélést. Mihajlo
Rivisz, a tanács elnöke szerint a bejelentés pusztán provokáció volt – tudósít az
uzhinform.com portál.

BTC Campus: új ajtó az üzleti világba
2016. április 6. – Muravidéki Magyar Rádió
Muraszombatban 30 fős csoport fejezte be a vállalkozói képzést, a BTC Campust. A BTC
társaság első ízben szervezte meg a Muravidéken, s a résztvevők nagyon elégedettek a kapott
lehetőséggel.

Előadás Teleki Pálról Bécsben
2016. április 6. – Volksgruppen
A Bécsi Magyar Történeti Intézet szervezésében egy előadást tart Ablonczy Balázs a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetemtől „Teleki Pál“-ról magyar nyelven a CollegiumHungaricumban. A rendezvényre április 7-én, csütörtökön 19 órakor, az intézet Balatontermében kerül sor.

Diaszpóra

Ifj. Bertényi Iván: A Bécsi Magyar Történeti Intézet kulcsszerepet tölt be a
magyar tudományosság német nyevterületre közvetítésében
2016. április 5. – Nemzeti Regiszter
Befogadó otthona kívánunk lenni a magyar állami ösztöndíjas kutatóknak és
tudóskiválóságoknak, és velük együtt elősegíteni azt, hogy a politikai rendszerek korábbi
kényszerei miatti meg-megszakadó osztrák-magyar barátság a tudomány és a kultúra
területén ezernél is több szállal ismét összekapcsolódjon – nyilatkozta ifj. dr. Bertényi Iván
történész, egyetemi adjunktus, az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos
főmunkatársa, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója. A 2015. szeptember 1-jétől
kinevezett vezetőt az intézet múltjáról és az elmúlt hónapok tapasztalatairól kérdeztük.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. április 5. – Kossuth Rádió
A VMSZ vendége volt Szijjártó Péter Szabadkán
A vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési stratégia megvalósulásáról, annak is a
március 31-én lezárult első pályázati körének tapasztalatairól, valamint az április 24-ei
szerbiai választásokról tájékozódott ma Szabadkán Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter, aki a Vajdasági Magyar Szövetség vendége volt.
Öt év után újra összeült a szerb-magyar kormányközi kisebbségi vegyes
bizottság
Öt év után tegnap újra összeült a szerb-magyar kormányközi kisebbségi vegyes bizottság. A
megbeszélés több mint 8 órán át tartott , de nem sikerült minden kérdésben egyetértésre
jutni, ezért a megbeszéléseket a közeljövőben folytatják. Kalmár Ferencet, a bizottság magyar
tásrelnökét kérdezte az ülés végén az eredményekről és a még vitás kérdésekről a Határok
nélkül riportere.
Meghallgatás
Brüsszelben
visszaszolgáltatásáról

a

romániai

magyar

egyházi

ingatlanok

Csáky Pál az Európai parlament Petíció Bizottságának alelnöke, Tőkés Lászlóval, az Emberi
Jogi Albizottság alelnökével közösen meghallgatást szervezett Brüsszelben a romániai magyar
egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról, hiszen a kommunista diktatúra idején elkobzott
javak kevesebb, mint fele került vissza a tulajdonukba. A Petíciós bizottság
közmeghallgatásán szó volt még a bencés kongregáció csehszlovák állam által elkobzott
oroszvári tulajdonáról, az egykori Lónyay kastélyról, melyet a szlovák állam ne hajlandó
visszaszolgáltatni jogos tulajdonosára.
Sajtótájékoztatót tartott Korodi Attila a romániai regionalizálással kapcsolatban
A romániai regionalizás sok vitát szült, ezért a gyakorlati átszervezés késik. A magyar
közösség nem egyszer kifogásolta, hogy egyes megyei közintézmények megszüntetése és
regionális összevonása hátrányosan érinti életüket, munkájukat, vállalkozásaikat. Korodi
Attila parlamenti képviselő egy ilyen jelenségre hívta fel a figyelmet sajtótájékoztatóján.
Marosvásárhelyen is beindult a közösségi kártyaprogram
A Marosszéki Közösségi Alapítvány kezdeményezésére – és a székelyföldi városok mintájára Marosvásárhelyen is beindult a közösségi kártyaprogram, amelynek lényege, hogy a
partnercégek a vásárlóknak kedvezményeket biztosítanak, ugyanakkor a Közösségi
Alapítványt is támogatják.
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Beszélgetés Böjte Csabával a gyergyószárhegyi Lázár-kastély megosztási peréről
A gyergyószárhegyi Lázár-kastély, az elmúlt évtizedekben alkotótáborként és kulturális
központként működött néhány éve nem látogatható. Az örökösödés során 24 részre oszlana
az ingatlanegyüttes, a megosztási per tehát nehézkes. A Határok nélkül riportere arról
kérdezte Böjte Csaba ferences szerzetest, hogy miként látja a megoldást, a kastély
birtokbavételét.
Kiállítás és koncert Nagyszentmiklóson Bartók születésének 135. évfordulója
alkalmából
Bartók és kortársai valamint mai zeneszerzők művei és népzenei eldolgozások is helyet
kaptak azon a koncerten, amelyet szülővárosában rendeztek a zeneszerző születésének 135.
évfordulója alkalmával. Kiállításon mutatták be Bartók életét és munkásságát, és koszorút
helyeztek el a Nagyszentmiklóson található két Bartók-szobornál.
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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

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 6.

11

