Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Németh Zsolt: Magyarország elkötelezett Ukrajna európai közeledése mellett
2016. április 7. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió
Csalódást keltő a hollandiai népszavazás eredménye az ukrán társulási szerződés ügyében,
ugyanakkor Magyarország elkötelezett Ukrajna európai közeledése mellett - mondta Németh
Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke csütörtökön az MTI-nek Hágából
telefonon nyilatkozva. "Csalódást keltő ez a döntés, de nem hagyható figyelmen kívül" fogalmazott az Európai Unió külügyi és védelmi bizottsági elnökeinek tanácskozásán részt
vevő politikus. Elmondta, hogy a szerdai népszavazással kapcsolatban kérdést intézet Bert
Koenders holland külügyminiszterhez, amelyben kifejtette, hogy csalódást keltő döntés
született azzal, hogy a hollandok elutasították Ukrajna társulási megállapodása jóváhagyását.

RMDSZ-es árnyékjelentés: beszűkült jogérvényesítés
2016. április 7. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, hirado.hu
Romániában az elmúlt hat évben nőtt a magyarellenes incidensek száma, általában pedig
visszaesés tapasztalható a kisebbségi jogérvényesítés terén – ismertette csütörtökön Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök annak az árnyékjelentésnek a legfőbb következtetéseit, amelyet a
szövetség az Európa Tanács kisebbségvédelmi keretegyezménye végrehajtásáról szóló román
kormányjelentéshez készített. A 72 oldalas RMDSZ-es dokumentum szerint alapvető emberi
szabadságjogokkal nem tud élni a romániai magyarság.

Kitüntették a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai társelnökét

Reform helyett túlterhelik a diákokat
2016. április 7. – Krónika
„Ez a kerettanterv minden, csak nem gyermekközpontú” – értékelte a Krónikának az oktatási
minisztérium által kedden ismertetett alapdokumentumot Ferencz S. Alpár történelemtanár,
a Romániai Pedagógusok Szövetségének elnöki tanácsadója. A volt Hargita megyei
főtanfelügyelő szerint az 5–8. osztályosok esetében a 2017–2018-as tanévtől életbe lépő
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2016. április 7. – MTI, Nemzeti Regiszter
Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta
Ábrahám Tibornak, a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai társelnökének - közölte az
Országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. Ábrahám Tibor a kanadai magyarok identitásának és
kulturális gyökereinek megőrzése iránt elkötelezett szervezői tevékenysége elismeréseként
kapta a kitüntetést Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára. Az elismerést Mátrai Márta, az
Országgyűlés háznagya adta át a tanács társelnökének a Parlamentben.
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dokumentum már rövid távon súlyosbítja az oktatás helyzetét, hiszen növeli az eddig is túl
magasnak ítélt óraszámot, és beszűkíti az iskolák választási lehetőségét, ami a magyar oktatás
esetében hatványozottan jelentkezik. Király András államtitkár és a Krónika által
megkérdezett oktatási szakemberek már csak a tartalom, azaz a tananyag csökkentésében és
a pedagógusok felelős, innovatív hozzáállásában bíznak.

Cioloş: vigyázni kell a termőföldre
2016. április 7. – Krónika
Miután 2014. január elsejétől külföldi magánszemélyek számára is szabad prédává vált a
romániai piac, az ország termőföldjei veszélybe kerültek, nem szabad elkótyavetyélni azokat –
fogalmazott Dacian Cioloş miniszterelnök Fehér megyei látogatása alkalmával. A kormányfő
úgy fogalmazott, bár az Európai Unió bármelyik állampolgára szabadon vásárolhat
termőföldet Romániában, a jogszabályt „nem kell feltétlenül kötelezőnek tekinteni”. „A
polgármesteri hivataloknak inkább arra kell törekedniük, hogy ha már eladásra kerülő
termőföldek vannak az adott adminisztratív területen, azt inkább helybeliek vásárolják meg,
maradjon a faluközösség tulajdonában. A termőföld az első és legfontosabb erőforrás egy
közösségben, amit nem szabad elkótyavetyélni” – pontosított a miniszterelnök, aki szerint a
külföldi állampolgárnak eladott termőföldet nagyon nehéz lesz valamikor is visszaszerezni.

Nagy István bevenné Gyergyószentmiklóst
2016. április 7. – Krónika, szekelyhon.ro
A városháza jegyzőjét, Nagy Istvánt indítja a gyergyószentmiklósi polgármesteri tisztségért az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Az EMNP helyi szervezete önálló listával is indulna a
választáson, de akár koalícióra is lépne az MPP-vel. Négy éve az EMNP nem jutott be a
gyergyószentmiklósi képviselő-testületbe, most azonban biztosak abban, hogy ezúttal
sikeresek lesznek – fejtette ki Tőkés Lehel, a néppárt gyergyószéki elnöke. Nagy István
kijelentette, úgy érzi, megfelelő tapasztalattal rendelkezik az önkormányzati tevékenység
terén. Megjegyezte, a városvezetést, a helyi önkormányzatiságot nem politikai kérdésnek,
hanem gazdálkodásnak tekinti. Hozzátette, azért vállalta a jelöltséget, hogy ezzel
hozzájáruljon a néppárt gyergyószentmiklósi megerősödéséhez.

Aláírásgyűjtés Vásárhelyen az összefogás jegyében
2016. április 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
A három magyar politikai alakulat közösen gyűjt aláírásokat Soós Zoltán független
polgármesterjelöltnek Marosvásárhelyen. A Maros megyei múzeum igazgatójának legalább
ezerötszáz támogatóra van szüksége ahhoz, hogy beiratkozzék a megmérettetésre, Soós
csapata azonban legalább négy-ötezer aláírást szeretne összegyűjteni április végéig, ezáltal
pedig közvetlen kapcsolatot kívánnak teremteni a választópolgárokkal – hangzott el
csütörtökön a kövesdombi parkban megtartott sajtótájékoztatón. Soós Zoltán elmondta,
céljuk, hogy az elkövetkező időszakban a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) helyi szervezeteinek támogatásával mozgósítsák azokat is, akiket eddig még
nem sikerült meggyőzni arról, hogy miért érdemes a magyarság jelöltjét támogatni.
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Kovásznán megméretkezik a Néppárt
2016. április 7. – Erdély Ma, Háromszék
Deák Kinga Erika jogász, mediátor az Erdélyi Magyar Néppárt frissen alakult kovásznai
szervezetének elnöke. Mint tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján közölte: a
fürdővárosban saját tanácstagjelölt-listát indítanak az önkormányzati választásokon, arról
viszont még nem született döntés, hogy polgármesterjelöltjük lesz-e.

Csökkent a jobbközép liberálisok támogatottsága
2016. április 7. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, Bihari Napló
Csökkent a Klaus Iohannis államelnököt támogató jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL)
népszerűsége a legújabb felmérés szerint. Az INSCOP közvélemény-kutató által készített
felmérést csütörtökön ismertette az Agerpres hírügynökség. Amennyiben vasárnap tartanák a
parlamenti választást, a legtöbb szavazatot a Szociáldemokrata Párt (PSD) kapná. A balközép
politikai erő – amely 2012-től tavaly őszig kormányon volt – a szavazatok 38 százalékára
számíthat, miután tavaly novemberben a felmérések szerint a voksok 36,3 százalékát kapta
volna meg. A tavaly őszi adatokhoz képest a liberálisok visszacsúsztak a második helyre,
hiszen most a voksok 37,2 százalékára számíthatnak, míg novemberben még elsők voltak 40,1
százalékos támogatottsággal. A román parlamentbe további három párt kerülne be. A Calin
Popescu Tariceanu volt román miniszterelnök által vezetett Liberálisok és Demokraták
Szövetsége (ALDE) jelenleg a voksok 5,3 százalékára számíthat.

Folyamatosan nyílnak újabb magyar bölcsődei csoportok Kolozsváron
2016. április 7. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Kolozsváron az elkövetkező hetekben nyitja meg kapuit egy újabb magyar nyelvű csoport az
önkormányzat által működtetett bölcsődékben. 2012-ben, Horváth Anna alpolgármesteri
megbízatásának első heteiben, a kolozsvári fiatal szülők jogos igényeire reagálva jöttek létre
az első magyar csoportok állami bölcsődében, azóta évente bővült újabb helyszínen újabb
magyar csoportokkal a kínálat. Erről a folyamatról, a kezdetekről beszélgetett a Paprika rádió
Horváth Annával, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármesterével, Péter Ildikó szülővel, illetve
Deme Ilona pszichológussal, az Életfa Családsegítő Egyesület elnökével.

Rólad szól! - Konzultáció-körutat indít a MIÉRT
2016. április 7. – transindex.ro, maszol.ro
Konzultáció-karavánt indít az RMDSZ ifjúsági partnerszervezete, a MIÉRT a MAKOSZ-szak
partnerségben - jelentette be csütörtökön, Kolozsváron Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke. A
Rólad szól! nevű konzultáció során 34 erdélyi településre, többek között megyeszékhelyekre
látogatnak el, és elsősorban olyan fiatalokat szeretnének megszólítani, akik nem tagjai az
ifjúsági szervezeti struktúrának, de részt szeretnének venni a közösségi munkában.
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Kinevezte Johannis az új budapesti nagykövetet
2016. április 7. – transindex.ro, maszol.ro
19 új nagykövetet nevezett ki Klaus Johannis államfő csütörtökön, közöttük Románia új
budapesti nagykövetét, Marius Gabriel Lazurcát. Lazurca temesvári születésű diplomata,
korábban Románia vatikáni és máltai, majd moldovai nagykövete volt.

Tragikomikus viszontagságok
szakközépiskolája

után

végre

megújul

Érmellék

hatalmas

2016. április 7. – maszol.ro
Kilenc évvel ezelőtt úgy nyerte meg a székelyhídi önkormányzat a nagykágyai szakközépiskola
felújításának pályázatát, hogy szerény önrésszel 2010-ben befejeződnek a munkálatok. Ehhez
képest 2016-ban még mindig zajlik a felújítás, ráadásul az állam 50 százalékosra emelte fel a
két százalékos önrészt. A helyszínen kiderült, hogyan kapott a hatóságok részéről
sorozatlövéseket a három hektáros területen fekvő, legkevesebb öt műhellyel, bentlakással,
tanári lakásokkal és három sportpályával rendelkező iskola rendbetételének projektje.

Végleges:
Borboly
polgármesterjelöltje

megyeitanácselnök-jelölt,

Ráduly

Csíkszereda

2016. április 7. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Véglegesült az RMDSZ csíki megyeitanácsos-jelöltek listája április 6-án, ugyanis a Szövetség
Csíki Területi Szervezete Területi Küldötteinek Tanácsa Csíkszeredában tartott ülésén
megerősítette a múlt héten kialakult sorrendet. A helyi választmányok tagjai nem szavaztak
Borboly Csabáról, tekintettel arra, hogy a Szövetségi Képviselők Tanácsának jelöltállításokra
vonatkozó határozata, illetve Hargita Megye Egyeztető Tanácsának határozata értelmében a
területi elnök vezeti a jelöltek listáját. Ezt a jelen lévő küldöttek is megerősítették, továbbá
egyöntetűen támogatták azt is, hogy Ráduly Róbert Kálmán legyen a Szövetség csíkszeredai
polgármesterjelöltje. Az eseményen jelen lévő Kelemen Hunor szövetségi elnök
felszólalásában kiemelte, szerinte Ráduly a továbbiakban is jó polgármestere lesz a városnak,
illetve elmondta, támogatja azt, hogy az újonnan alakuló megyei tanács elnökét Csík-térség
adja majd, Borboly Csaba személyében. A szövetségi elnök hangsúlyozta, erről egyeztetett
Gyergyó- és Udvarhely-térséggel is.

Molnár Zsolt: hosszú távú stratégia szükséges
2016. április 8. – Krónika
Nemcsak nyilatkozatok szintjén kell elismernie Romániának a szociális tevékenységet végző
civil szervezetek munkáját, hanem hosszú távú gyakorlati stratégiát kell kidolgoznia az
egyesületek támogatása érdekében – hívta fel a figyelmet Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes
megyei parlamenti képviselője csütörtökön egy bukaresti konferencián. A politikus arra is
felhívta a figyelmet: a vonatkozó törvények sürgősen módosításra szorulnak, hiszen nem
garantálják a magánkézben lévő szociális ellátórendszer fenntarthatóságát.
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Kolozs megye: elkezdődött a választási adok-kapok
2016. április 8. - Krónika
Alaptalanul beszél az RMDSZ
Kolozs megyei szervezete bármilyen fajta magyar–magyar együttműködésről, a szövetség és a
Magyar Polgári Párt (MPP) szerdán bejelentett összefogása pedig kamu – jelentette ki
csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kolozs
megyei elnöke. Rámutatott: nem állja meg a helyét az RMDSZ állítása, miszerint egyfajta
összefogás jött volna létre Kolozsváron azáltal, hogy a néppártos Gergely Balázs befutó helyet
kapott a szövetség városi tanácsosi listáján. „Szeretnénk hangsúlyozni, hogy semmilyen
együttműködésről nincs szó, hiszen az RMDSZ kolozsvári választmányi ülése egyöntetűen
elutasította, hogy az EMNP-vel közös listát állítsanak” – szögezte le Soós.

Nézeteltérés alakult ki Gergely Balázs személye kapcsán az EMNP és az RMDSZ
között
2016. április 7. – transindex.ro
Gergely Balázs a RMDSZ kolozsvári tanácsosi listájának második helyezettje a Transindex
megkeresésére elmondta, nem szeretne politikai csatározások közepére kerülni, személyét
politikai alkun felülinek tekinti, és az egyházak felkérésére vállalta el a jelöltséget, ráadásul
úgy, hogy előre kijelentette: mivel az EMNP tagja, a párt támogatása nélkül nem vállalja az
indulást. A támogatást mind az EMNP, mint az RMDSZ részéről megkapva döntött a
tanácsosi tisztség megpályázása mellett. Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke a
Transindexnek elmondta: Soós Sándor szándékosan félremagyarázza a kijelentését.
Elmondása szerint ő mindössze azt állította, hogy létrejött egyfajta együttműködés az EMNPvel, hiszen Gergely Balázs, noha már több éve nem politizál aktívan, attól még továbbra is az
EMNP tagja.

Zajlik a támogatási kérelmek feldolgozása
2016. április 8. – Krónika
Az adatfeldolgozás és a hiányzó iratok pótlása zajlik a Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési
támogatási program keretében az akció lebonyolítását végző Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (RMPSZ) csíkszeredai központjában. A beküldött pályázatokat májusig
feldolgozzák, a szülőknek pedig ugyancsak a hónap végéig lesz lehetőségük beküldeni a
hiányzó iratokat.

Várad: bírság a táblákért
2016. április 8. – Krónika
Román és magyar feliratú utcanévtáblát ragasztottak a nagyváradi polgármesteri hivatal
épületének falára csütörtökön az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete
által szervezett villámcsődületen. Az akció rövid idő alatt három rendőrségi jegyzőkönyvet
vont maga után. A városháza homlokzatára Csomortányi István, az EMNP megyei vezetője és
Moldován Gellért, a váradi szervezet elnöke helyezte el a két táblát, a ragasztó azonban
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jóformán még meg sem száradt, amikor a helyszínre érkező rendőrök igazoltatták a
„rendbontókat”, és – a háttérben várakozó csendőrök óvó szemei előtt – kiállították a
nevükre szóló jegyzőkönyvet.

Nem kapott érdemi választ az EMNP a választási hatóságtól a koalícióban való
indulás témájában
2016. április 7. – transindex.ro
Nem kapott érdemi választ az EMNP az Állandó Választási Hatóságtól (AEP) arra a kérdésre,
hogy a választási törvény szerint létezik-e lehetőség arra, hogy két vagy több kisebbségi
politikai szervezet koalíciós listán indítson a helyhatósági választásokon - mondta el Soós
Sándor, az EMNP Kolozs megyei elnöke csütörtöki, kolozsvári sajtótájékoztatóján. A válasz
szerint az AEP nem illetékes a törvény rendelkezéseinek értelmezésében, ez a feladat a
Országos Választási Irodának a hatáskörébe tartozik. Az EMNP azért kereste meg az AEP-et,
mert az RMDSZ a helyhatósági választási törvény 9. cikkelyének rendelkezésére hivatkozva
utasította el a koalícióra lépést az EMNP-vel, mondván, hogy értelmezése szerint a jogszabály
a kisebbségi politikai szervezetek koalícióban történő indulását nem teszi lehetővé.

Főkonzulból nagykövet lesz Niculescu Tóni
2016. április 7. – maszol.ro
Szlovéniai nagykövetté készül kinevezni Románia korábbi müncheni főkonzulját, Niculecu
Tónit az államfő. A hivatásos diplomata neve szerepel a parlamentnek átküldött
javaslatlistán. Alkalmasságát a külügyi szakbizottságoknak is véleményeznie kell. Niculescu
Tóni Marosvásárhelyen született 1964-ben. A 2000-es években az RMDSZ EU-integrációs
ügyvezető alelnöke volt. Az RMDSZ-részvételű kormányokban többször is államtitkári
tisztséget töltött be, 1998-99-ben az integrációs minisztériumban, 2005 és 2009 között,
illetve 2010 és 2012 között a külügyminisztériumban. Utóbb hivatásos diplomata lett, 2013ban nevezték ki müncheni főkonzulnak.

Brassóban is bemutatkoztak a jelöltek
2016. április 7. – maszol.ro
Megpályázza Négyfalu polgármesteri tisztségét Géczi Gellért - a jelenlegi alpolgármester ezt
csütörtökön jelentette be az RMDSZ Brassó Megyei Szervezetének tájékoztatóján.
Esélyességét a megyei elnök, Kovács Attila is nyomatékosította. A fiatal alpolgármester
beszámolt tapasztalatairól, amely most még nagyobb lendületet ad a munka folytatásához.
Újságírói kérdésre elmondta, reményei szerint a négyfalusi emberek a vele való találkozások,
közös munka, rendezvények, önkormányzati programok során felmérték, mire képes.
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Együttműködésről állapodott meg a Sapientia és a Kárpát-medencei
Tehetségkutató Alapítvány

Felvidék

2016. április 7. – maszol.ro
Együttműködési keret-megállapodást írt alá csütörtökön Kolozsváron a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem (EMTE) és a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány
(KMTA). A keret-megállapodás révén a Sapientia EMTE vállalta, hogy lehetővé teszi tanulói
számára a KMTA programjainak és pályázati lehetőségeinek megismerését, továbbá azt, hogy
a diákok részt vegyenek az alapítvány programjain. Az alapítvány azt vállalta, hogy
programokkal segíti a tehetséges fiatalok kibontakozását. A dokumentumot az egyetem
részéről Tonk Márton dékán, az alapítvány részéről Réthelyi Miklós kuratóriumi elnök írta
alá.

Danko: bocsánatot kérek Slotáért
2016. április 7. – Új Szó
Andrej Dankóval, az SNS elnökével készített interjút az Új Szó. A pártelnök arra a felvetésre,
hogy az SNS a múltban többször támadta a szlovákiai magyarokat, elmondta: „Nem vagyok
hajlandó vezekelni és általánosan bocsánatot kérni azért, amit nem én követtem el. Ha a
múltban bárkit személyesen megbántott bármely elődöm durva megszólalása, az SNS
elnökeként elmondhatom, hogy őszintén sajnálom, és elnézést kérek. Sokszor magam is
szégyenkeztem e kijelentések miatt, és méltatlannak éreztem őket a párthoz, ezért is
változtattam meg az SNS-t. Ez azonban ettől még mindig az érintettek felelőssége marad, s
nekik kell elszámolniuk vele. Számomra Ján Slota a múlt, és nem akarok többé foglalkozni
vele.”

Vidékfejlesztés - Eurómilliók várnak Brüsszelben a pályázókra
2016. április 7. – hirek.sk
A Magyar Nemzeti Kereskedőház kassai irodája szervezésében valósult meg Debrődön A
vidék jövője – A jövő vidéke az egységes Kárpát-medencei gazdasági térben c. szakmai
konferencia. A konferenciát azzal a céllal szervezték meg, hogy tájékoztassák a térségben élő
önkormányzati képviselőket, kis- és középvállalkozások képviselőit, civil szervezetek vezetőit
a vidékfejlesztés új lehetőségeiről. Kiss Antal miniszteri biztos szerint még mindig kevesen
élnek ezekkel a lehetőségekkel.

Mintegy száz érvényes pályázat érkezett Az érthető Dél-Szlovákiáért pályázatra
2016. április 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A Rákóczi Szövetség 2015 novemberében „Az érthető Dél-Szlovákiáért” című pályázati
felhívással fordult a szlovákiai vállalkozások és civil szervezetek felé, a magyar nyelv minél
szélesebb körű használatáért. A március 15-i határidőig 96 érvényes pályázatot nyújtottak be
szlovákiai vállalkozások. A Szövetség elnöksége valamennyi érvényes pályázatot pozitív
elbírálásban részesítette, összesen 32 900 euró értékben.
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Felvidék

Ravasz Ábel: A bizalom visszanyerése és a szakmaiság megerősítése a cél
2016. április 7. – bumm.sk
A kormány szerdai ülésén jóváhagyta Ravasz Ábel kinevezését a biztosi pozícióra. Beszámolt
arról, hogy a hivatal az eddigi jogkörökkel, az eddigi struktúrában, a belügyminisztérium alá
tartozva működik majd tovább. Magát a hivatalt szeretné a lehető legjobban depolitizálni,
hogy senkinek se legyenek kétségei azzal kapcsolatban, hogy a hivatalban a szakmaiságé és
nem a politikai számításé lesz a főszerep.

Ravasz Ábel kinevezése mögött a roma- és a kisebbségügyi kormánybiztos
tisztségének várható összevonása áll?

Vajdaság

2016. április 7. – Felvidék Ma
Vlado Rafael, a Sme című napilap szerdai kiadásában közölt Magyar a romáknak című
jegyzetében azt elemzi, miért jelölte Bugár Béla, a Most-Híd elnöke Ravasz Ábelt romaügyi
biztosnak, akinek nincsenek gyakorlati tapasztalatai romaügyekben és a romák egy részének
is kifogásai vannak ellene. A szerző szerint valószínűsíthető, hogy a háttérben a romaügyi és a
kisebbségügyi hivatalok várható összevonása áll. „A két hivatal logikaellenes
összekapcsolásából csak egy logikus és pragmatikus következtetés vonható le:
végeredményben sok pénz gyűlik össze egy tető alatt, s azt minden jel szerint a Híd embere
fogja kezelni“ – olvasható az írásban. Bugár Béla ugyanakkor jól tudja, hogy ez ellen
Szlovákia második legnépesebb kisebbsége semmilyen módon nem fog tiltakozni.

Zenta: Várhatóan nem csökken majd a diákok száma
2016. április 7. – Vajdaság Ma
Annak ellenére, hogy az oktatási intézmények Vajdaság-szerte diákhiánnyal küzdenek,
Zentán várhatóan a következő tanévben sem kell majd kevesebb diákkal számolniuk az
iskoláknak, mint a mostaniban, hangsúlyozták a község oktatási intézményeinek vezetői
csütörtöki közös sajtótájékoztatójukon.

Megjelent a Bácskai Times
2016. április 7. – Vajdaság Ma
Az eddigi legnagyobb tagozatszámot éri el idén a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó
Gimnázium ‒ számolt be Varga Anikó igazgatónő a Vajdaság Mának a csütörtöki iskolanap
nyüzsgő forgatagában. A 2003-ban alapított szabadkai középiskola várhatóan 12 tagozattal
kezdi majd az új tanévet, ami azt jelenti, hogy az iskola kapacitásának maximumát teljesíti, és
a csökkenő diáklétszám ellenére ismét három tagozaton fogadják a gólyákat: angol, német és
általános tagozatok nyílnak szeptemberben.
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Vajdaság

Pásztor István elhelyezte a bácskossuthfalvi sport- és rekreációs központ
alapkövét
2016. április 7. – Pannon RTV
Pásztor István csütörtökön elhelyezte a bácskossuthfalvi sport- és rekreációs központ
alapkövét. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, egyben a tartományi parlament elnöke az
eseményen a projekt jelentőségére hívta fel a figyelmet. Kiemelte, a leendő létesítmény
nemcsak a helyi lakosokat, hanem a szélesebb környezetben élőket is vonzza majd. A sportés rekreációs központnak köszönhetően magánbefektetésekre is számíthatunk, lesznek akik
szálláshelyeket, panziókat nyitnak, és Bácskossuthfalva ismét olyan vonzó lesz, mint egykor –
fogalmazott Pásztor István.

Az MNT célja, hogy a fiatalság és értelmiség Vajdaságban maradjo
2016. április 7. – Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács nem titkolt célja, hogy a fiatalság és értelmiség Vajdaságban
maradjon. A legfontosabb, hogy a következő generáció is ugyanolyan lelkesedéssel és
hivatástudattal képviselje a magyarságot, ahogyan azt a korábbi generációk is tették –
hangzott el az MNT felsőoktatási tájékoztató körútjának szabadkai állomásán, a Svetozar
Marković Gimnáziumban csütörtökön.

Exportfejlesztő képzés a magyar kis- és középvállalkozásoknak Palicson
2016. április 7. – Pannon RTV
Erősödő Kárpát-medencei magyar vállalkozások címmel exportfejlesztő képzést szerveztek a
magyar kis- és középvállalkozások számára Palicson. A résztvevők betekintést nyerhettek
egyebek mellett az Európai Unió vámszabályaiba vagy a külpiaci stratégia készítésének
rejtelmeibe. Az eseményt a Magyar Nemzeti Bank szervezte. A vajdasági magyar kis-és
középvállalkozások sokszor nehézségekbe ütköznek az árukivitel kapcsán. A Palicson
megszervezett képzés kiváló lehetőség arra, hogy a helyi vállalkozások megismerkedjenek a
külföldi piac lehetőségeivel.

Bemutatkozott Oromhegyesen a Magyar Mozgalom
2016. április 7. – Pannon RTV
Bemutatkozó lakossági fórumot tartott szerda este Oromhegyesen a Magyar Mozgalom. A
helyi közösség tanácstermében összegyűlteknek elsőként Józsa László, a mozgalom egyik
alapítója vázolta fel a civil szerveződés lényegét és választási programjának főbb tételeit. Őt
követően Sándor József alapító szólt az aktuális mezőgazdasági folyamatokról, amelyek nagy
érdeklődést váltottak ki a főleg mezőgazdaságból élő oromhegyesiek körében. Az esten
bemutatkozott Halász Mónika, a Magyar Mozgalom – Mostantól másként elnevezésű
önkormányzati választási lista vezetője, polgármesterjelölt, valamint az önkormányzat és a
helyi közösség képviselőjelöltjei is.
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Vajdaság

70 éves a Hét Nap
2016. április 7. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Szerda este ünnepélyes keretek között emlékeztek a Hét Nap történetére. A szerkesztők és
újságírók hangsúlyozták, továbbra is az olvasók igényeit tartják elsődleges szempontnak.
Céljuk, hogy a lapot hétről hétre közkedveltebbé tegyék. Az ünnepségen részt vett Hajnal
Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Maglai Jenő, Szabadka polgármestere is.

Megőrizni a magyar tagozatokat!
2016. április 7. – Tápai Renáta – Magyar Szó
1374 óvodás van most az iskola-előkészítő magyar csoportjaiban és 112 magyar óvodás a
vegyes csoportban, míg tavaly a magyar csoportban 1540-en, a vegyesben pedig 110-en
voltak. Ismét csökkent tehát a létszám, de ahogyan azt lapunknak nyilatkozva Nyilas Mihály
tartományi oktatási titkár elmondta, az eddigi tagozatszámot igyekeznek megőrizni. Mint
mondta, leginkább a születések számának csökkenése és az elvándorlás okozza ezt, és a
gazdasági javulás lehetne ennek a helyzetnek az orvossága.

Szijjártó Vucsics mellett kampányolt
2016. április 8. – Fehér Rózsa – Népszabadság
Ha Szerbiában élő magyar lennék, a Vajdasági Magyar Szövetségre (VMSZ) szavaznék, de ha
szerb lennék, a voksomat a Szerb Haladó Pártnak adnám (SNS). Ezt Szijjártó Péter magyar
külgazdasági és külügyminiszter mondta kedden, Alekszandar Vucsics kormányfő által
vezetett Szerb Haladó Párt pancsovai kampánygyűlésén, mégpedig szerb nyelven. Az idézett
mondatot a szerv lapok és portálok szinte kivétel nélkül címnben hozták le, a vajdasági
magyar sajtó azonban e választási üzenetről különös módon egy szót sem ejtett.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2016. április 8-i számában olvasható)

Kárpátalja

Bocskor Andrea: óriási csalódás a holland népszavazás végeredménye
2016. április 7. – MTI, Kárpátalja, Kárpátinfo, Webrádió
Hatalmas csalódás az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási szerződésről kiírt holland
népszavazás eredménye, a megállapodás ratifikálását elutasító referendum azt mutatja, hogy
Európa egyre kevésbé érzékeny az ukrán helyzetre, s ez az ukrajnai reformokra is rossz
hatással lehet - közölte csütörtökön Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP) képviselője. "Az előzetes közvélemény-kutatások és kampány láttán számítani lehetett rá,
hogy a holland népszavazáson elutasítják az EU-ukrán megállapodást, de így is óriási
csalódást jelent ez a kárpátaljai magyarok és az Európai Unió felé közeledni vágyó ukránok
számára" - írta közleményében Bocskor Andrea. A kárpátaljai képviselő szerint a referendum
azt az üzenetet küldi Ukrajnának, hogy ne számítsanak segítségre.
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Idén hat alkalommal lehet nyelvvizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán
2016. április 7. – MTI
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2016 januárjától ECL Nyelvvizsgaközponttá
vált. 2016 áprilisától angol, magyar, német és orosz nyelvvizsgát lehet tenni a beregszászi
főiskolán A2, B1, B2 és C1 szinten– tudatta az intézmény Felnőttképzési Központja. A
beregszászi intézmény szervezi az írásbeli és a szóbeli vizsgát. A sikeres vizsgázók nemzetközi
nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak, amelyet magyarországi felhasználáshoz honosíttatni kell.
A honosítást az Oktatási Hivatal intézi.

Elutasították a vegyesen lakott terület községeinek finanszírozásáról szóló
rendeletjavaslatot
2016. április 7. – Muravidéki Magyar Rádió
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának tegnap megtartott
ülésén egyhangúlag elfogadták az idei évi költségvetést. Terítéken volt a vegyesen lakott
területen lévő községek 2016. és 2017. évi finanszírozásáról szóló rendelet is, amit azonban az
előterjesztett változatban elfogadhatatlannak tart a tanács. Emellett több – a nemzetiségi
közösséget érintő – fontos témában is döntés született.

Magyar összefogás a vukovári víztoronyért
2016, április 7. – Huncro.hr
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége gyűjtést szervez a vukovári víztorony
felújítására. A golyó szaggatta vukovári víztornyot a város 1991-es ostroma során mintegy
600 találat érte. Nem tudták lerombolni, az ellenállás erejének és a kitartásnak a
szimbólumává vált. Éppen ezért a városvezetés szeretné a mostani formájában megtartani és
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Horvátország Muravidék

2016. április 7. – MTI, Vajdaság Ma, Webrádió
Nincs szó autonómiára vonatkozó kérésről abban a szélesebb körű önigazgatást szorgalmazó
felhívásban, amelyet a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) keddi ülésén fogadott el és
intézett az ukrán állam vezetőihez - jelentette ki Mihajlo Rivisz, a megyei tanács elnöke egy
tévéinterjúban. Rivisz szerint a megyei tanács által megszavazott dokumentumban a
decentralizáció folyamatának gyorsítására vonatkozó kérés van. "Ugyanaz van benne, amit
Petro Porosenko ukrán elnök nyilvánított ki még államfőjelöltként, azt tartalmazza, amit
Volodimir Grojszman parlamenti házelnök is támogatott az első miniszterelnök-helyettesi
posztján, amikor kezdeményezte a hatalom decentralizációját, és jelenleg is támogat a
törvényhozás vezetőjeként" - idézte csütörtökön a megyei tanács elnökét a Zaholovok.com.ua
kárpátaljai hírportál.

Kárpátalja

Nem kért Kijevtől autonómiát Kárpátaljának a megyei tanács a testület elnöke
szerint

Őrvidék

megnyitni a nyilvánosság számára. Felújítása az előzetes tervek szerint 20 millió kúnába
kerül, a munkálatok a nyáron kezdődnének és egy évet vennének igénybe.

II. Magyar Irodalmi Szalon Bécsben

Diaszpóra

2016. április 7. - Volkasgruppen
Április 6-án, szerdán került sor a II. Magyar Irodalmi Szalonra a Bécsi Magyar Otthonban. Az
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által támogatott
programon többek között Eszterházy Péter, Eörsi István, Parti Nagy Lajos és Romhányi
József verseit és prózáit hallhatta a közönség.

A Hortobágyot bemutató fotókiállítás nyílik Lengyelországban
2016. április 7. – MTI, Nemzeti Regiszter
A Hortobágyot bemutató fotókiállítás nyílik pénteken a közép-lengyelországi Plockban, a
tárlatot a jövő év végéig kilenc lengyel városban, ezen belül Varsóban, a néprajzi múzeumban
is bemutatják. Amint az MTI-t Zeöld Zsombor, a varsói magyar nagykövetség kulturális és
sajtóattaséja tájékoztatta, a Varsói Magyar Kulturális Intézet, a Hortobágyi Nemzeti Park, a
debreceni Déri Múzeum, a nyíregyházi Jósa András Múzeum, valamint hat lengyelországi
múzeum társszervezésében összeállított kiállítás színes fotótáblái a puszta állat- és
növényvilágát, a Hortobágy történelmét és néprajzát mutatják be.

585 000 m2 - multimédiás kiállítás nyílik Manhattenben
2016. április 7. – Nemzeti Regiszter
A Balassi Intézet - New York-i Magyar Kulturális Központ szervezésében 585 000 m2 címmel
nyílik a budapesti zsidó negyed múltját és jelenét bemutató multimédiás kiállítás 2016.
április 7-én, a régi manhattani zsidó negyedben található WhiteBox Művészeti Központban.
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. április 7. – Kossuth Rádió

Pert lehet veszteni, reményt nem – Borboly Csaba szerint nem kell foglalkozni a
zászlóperekkel
Székely zászló, nemzeti lobogó, községháza felirat, magyar utcanévtáblák és még hosszú a sor,
miért perli és bünteti a magyar elöljárókat a román hatóság. Borboly Csaba, a Hargita megyei
önkormányzat elnöke szerint ezek a perek elterelik a figyelmet a mindennapi élet
problémáiról, nem kell velük foglalkozni. Interjú Borboly Csabával.

Villámcsődület Nagyváradon a magyar utcanevek ügyében
Villámcsődület volt ma Nagyváradon a magyar utcanevek ügyében. AZ EMNP Bihar megyei
szervezete a polgármesteri hivatal falára tüntetően kitette a Szent László tér és a Teleki
utcatáblát, természetesen a román nyelvű táblákkal együtt. Nagyváradon több mint 10 éve
küzdenek a történelmi megnevezésű utcanevekért.

Seselj vajda felmentése rontja a vajdasági magyarok közhangulatát
Seselj vajda hágai fölmentése kétségtelenül rövid, és hosszútávon egyaránt rontja a vajdasági
magyarok közhangulatát, de ma már rendkívül sokat számít a közösségnek az erős
anyaországi háttér – mondja Forró Lajos történész, a Délvidék Kutató Központ alelnöke.

Interjú Hajnal Jenővel
vegyesbizottság üléséről

a

szerb-magyar

kormányközi

kisebbségügyi

Fontos kérdések kerültek napirendre, de úgy látja, őszinte szándék volt a problémák
megoldására – így értékeli Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a szerb-magyar
kormányközi kisebbségügyi vegyesbizottság ülését, amelyen ő is részt vett, és amelyen szó
volt a szerb kormány kisebbségvédelmi akciótervéről, ami az ország uniós csatlakozásának
egyik feltétele.

Az új szlovák oktatási tárca elé került a magyar iskolaüggyel kapcsolt kérdések
összefoglalója
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Az új szlovák kormány miniszterei ezekben a napokban dolgozzák ki programjaikat. Az
oktatási tárca nemzeti párti vezetője egyeztetésre hívta a különböző érdekvédelmi
szervezeteket, ám a magyar pedagógusok szövetsége nem kapott meghívót. A civileket
összefogó kerekasztal jóvoltából azonban mégis a miniszterek asztalára került a magyar
iskolaüggyel kapcsolt kérdések összefoglalója.

Arad megyében 11 helyszínen indulhat magyar oktatás
Az ősszel kezdődő új tanév előkészítő osztályaiba már lezárult a beiratkozás első szakasza.
Arad megyében 11 helyszínen önálló vagy összevont osztályban indulhat magyar oktatás a
legalsóbb szinten, de a fenntartott helyeknek alig háromnegyedét töltik be. Az aradi
szórványvidéken többek között a más tannyelvű oktatás elszívó ereje jelent nehézséget a
magyar oktatásnak.

Negyedik alkalommal rendezik meg a Holnap Után fesztivált
Április 6 és 10. között immár negyedszer rendezi meg a Szigligeti Színház a Holnap Után
fesztivált. A rendhagyó irodalmi beszélgetéseken, zenei és színházi előadásokon főszerepet
kapnak a Nagyváradról elszármazott közéleti személyiségek.
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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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