Potápi: Azt szeretnénk, ha a VMSZ minél jobban szerepelne a választásokon
2016. április 20. – Vajdaság Ma , Pannon RTV, Magyar Szó
Péterrévére, Adára és Törökkanizsára látogatott munkatársaival ma délutáni vajdasági
körútja során Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István meghívására érkezett térségünkbe. Potápi Árpád
János vajdasági körútjának első állomása Péterréve volt, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség
illetékeseivel folytatott megbeszéléseket követően vendéglátóival, valamint a Falugondnok
Szolgálat péterrévei munkatársával helybeli idős személyeket látogatott meg. Kiemelte, hogy
„nem kerülhetjük meg azt sem, hogy a hétvégén választások lesznek Szerbiában. A Magyar
Kormány stratégiai partnere a Pásztor István elnök úr vezette VMSZ, ezért azt szeretnénk, ha
a VMSZ a magyarság érdekében, a nemzet érdekében minél jobban szerepelne a
választásokon, akár helyi, akár tartományi vagy köztársasági szinten, ezért én magam is arra
buzdítok mindenkit, hogy minél többen menjenek el szavazni, és válasszák a VMSZ listáit.”

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Új szakaszba érhet a Mikó-ügy
2016. április 20. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, maszol.ro, transindex.ro, Krónika
A romániai restitúciós bizottság újra elbírálja az Erdélyi Református Egyházkerületnek a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatására vonatkozó kérését –
jelentette be egy szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón Veress Emőd jogász, az egyház jogi
képviselője. Hozzátette, az egyház képviselőinek csütörtökön kell megjelenniük a bukaresti
bizottság előtt, hogy alátámasszák a kérést. Az ügyvéd elmondta: a bizottság azt állapította
meg, hogy a korábbi büntetőper nem rendezte az épület tulajdonjogát. 2014-ben a ploiesti
táblabíróság azt mondta ki, hogy szabálytalanul szolgáltatták vissza a Székely Mikó kollégium
épületeit, és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a restitúciót elrendelő bizottsági tagokat.

Pásztor: Felszabadult
kampányrendezvénye

hangulatban

zajlott

a

VMSZ

több

mint

400

2016. április 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Alig néhány nappal a szerbiai választások előtt kampányértékelő sajtótájékoztatót tartott
Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. A pártelnök beszédét azzal
kezdte, hogy amikor az ember elmegy az orvoshoz, nem azt várja tőle, hogy anatómiából
tartson neki leckét vagy elmondja az emberi szervezet vegyi-biológiai működését, esetleg
egyes szervek működését, hanem azért, hogy az orvos meggyógyítsa. Ez azért is beszédes,
mert a közélet vonatkozásában ugyanez a hasonlat érvényes: ma a válaszvonal a közélet
vonatkozásában nem abban áll, hogy valaki politikus vagy szakértő, hanem abban, hogy
egyesek a megoldásokat keresik, míg mások a demagógiában próbálják kiteljesíteni
önmagukat ‒ mondta Pásztor István.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 21.

1

2016. április 20. – transindex.ro
„Az egyházé volt, vissza kell adni, ez így van rendjén" - mondta a Transindexnek Markó Attila
annak kapcsán, hogy szerdán kiderült: a restitúciós bizottság újratárgyalja a Székely Mikó
Kollégium ügyét. Markó kijelentette, hogy ők is törvényesen adták vissza az egyháznak a
kollégiumot. Megjegyezte ugyanakkor, hogy "egy pozitív visszaszolgáltatási döntés sem tudja
visszafordítani az igazságtalan, büntető ítéletet a bizottság tagjai ellen". Markó hozzátette: "a
vádirat szerint mi azzal követtük el a bűncselekményt, hogy az egyháznak adtuk az ingatlant,
pedig az nem is volt soha a tulajdonosa. Ehhez képest a jogerős ítélet egész másról beszél:
szerinte még akár az egyházé is lehet, de mi valamit rosszul csináltunk.

Erdély

Markó Attila: az igazságtalan ítéletet egy pozitív visszaszolgáltatási döntés sem
tudja visszafordítani

Törvényben kéri a nyelvi Charta betartását az RMDSZ
2016. április 20. – transindex.ro, maszol.ro
Újabb törvénytervezetet iktatott szerdán a képviselőházban az RMDSZ, amelyben újból kéri a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája előírásainak gyakorlatba ültetését.
„Románia még mindig nem ültette gyakorlatba a Chartában foglaltakat, amelyet 1995-ben írt
alá. Amennyiben vállalta volna kötelezettségeit, akkor az olyan esetek, mint az olaszteleki
lányé, nem fordultak volna elő" - mondta Kerekes Károly, az RMDSZ Maros megyei
parlamenti képviselője, a jogszabály-javaslat kidolgozója azt követően, hogy a tervezetet
iktatták a képviselőházban.

Függetlenként indul Marosvásárhelyen Dorin Florea
2016. április 20. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika
Független jelöltként indul a marosvásárhelyi polgármesteri székért Dorin Florea jelenlegi
PNL-s polgármester. Florea ezt ugyanaznap jelentette be, mint amikor kiderült: a DNA
csúszópénz elfogadásának gyanújával eljárást indít ellene. Florea szerint függetlenként a PNL
és "más politikai alakulatok" is támogatják.

Kovács Péter: az egyfordulós választás 8-10 polgámesterrel többet jelenthet az
RMDSZ-nek
2016. április 20. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Lezárta az RMDSZ az önkormányzati választási jelöltlistákat: 9000 jelölt pályáz meg helyi
vagy megyei tanácsosi, vagy polgármesteri mandátumot az RMDSZ részéről a június 5-i
helyhatósági választásokon. Az egyfordulós polgármester-választás hatásáról, a
szórványvidékeken induló esélyekről, és a női jelöltek számáról Kovács Péter, az RMDSZ
ügyvezető elnöke, kampánykoordinátor nyilatkozott, aki elmondta, hogy a magyar képviselet
szempontjából az egyfordulós választás nem állítja a feje tetejére a helyzetet, tehát az
egyfordulós polgármester-választás további 8-10 polgármestert jelent az RMDSZ számára.
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2016. április 20. – erdon.ro
Váratlan eredménnyel zárult a keddi rektorválasztás a Nagyváradi Egyetemen: bársokan
voksoltak, az eredmény mégsem érvényes. Csütörtökon újabb forduló zajlik, szintén az
egyetem könyvtárában. Amint arról már beszámoltunk, kedden már délelőtt is jónak
ígérkezett a részvétel, s végül 901-en szavaztak, azaz a szavazati joggal rendelkezők 88,9%-a.
Ahhoz, hogy a választás eredményes legyen, az egyik jelölt meg kellett volna kapja a
szavazáson megjelentek több mint felének a voksát, azaz legalább 451 szavazatot. Ehhez
képest Dr. Florian Bodog, az orvosi és gyógyszerészeti kar dékánja 442 szavazatot kapott, Dr.
Constantin Bungău, a jelenlegi rektor pedig 437-et, 22 szavazat pedig érvénytelen volt.

Erdély

Megismétlik a rektorválasztást

Korodi Strasbourgban: romlik a kisebbségi jogok helyzete
2016. április 20. – Krónika
A magyar közösséggel szemben alkalmazott diszkriminációra, a kisebbségi jogok évről évre
romló romániai helyzetére hívta fel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének figyelmét
Korodi Attila. Az RMDSZ-es képviselő a közgyűlés plenáris ülésén vesz részt a héten
Strasbourgban. Keddi felszólalásában Korodi rámutatott, az elmúlt időszakban számos
önkormányzatot kényszerítettek jogi úton az épületeikre kihelyezett, a magyar közösség
számára történelmi és szimbolikus jelleggel bíró Községháza felirat levételére. Hangsúlyozta,
hogy Romániában létezik kétnyelvűséget szabályozó törvény.

Bűnvádi eljárás indult a Maros Megyei Tanács elnöke ellen
2016. április 21. – Erdély Ma
Ciprian Minodor Dobre, a Maros Megyei Tanács elnöke ellen csúszópénz elfogadása,
pénzmosás és befolyással való üzérkedés miatt indítottak eljárást a korrupcióellenes
ügyészek. A tetteket a megye kormánymegbízottjaként követhette el. „2006. november 30. és
2007. szeptember 27. között a marosvásárhelyi tanács öt olyan határozatot fogadott el,
amelyek alapvetően telkek haszonbérbe adásáról, egy marosvásárhelyi telek felvásárlási
árának és egy hatástanulmánynak az elfogadásáról szólnak, és mindegyiket azért fogadták el,
hogy egy bizonyos üzletember érdekeit támogassák” – tájékoztat a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) szerdai közleményében.

Erdélyi túra iskolásoknak
2016. április 21. – Borsodi Attila – Magyar Idők
Jövő hétfőtől egyhetes kirándulást szervez a Határtalan Erdély program részeként fővárosi és
debreceni középiskolásoknak Erdélybe a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány. A
csoport ellátogat többek között Kolozsvárra, Csíkszeredára és Szovátára. A kezdeményezés
célja, hogy a magyar fiatalok megismerjék Erdélyt.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. április 21-i számában olvasható)
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2016. április 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
kis- és középvállalkozások jelentik a biztos, minden körülmények között helyben maradó
gazdaságot, ezért azok megerősítésére van szükség a Kárpát-medencei innovatív térben jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöki tanácsadója szerdán
Komáromban, a Pallas Athéné Domus Alapítvány (PADI) vállalkozókat megcélzó
konferenciasorozatának első felvidéki állomásán. Az Erősödő Kárpát-medencei magyar
vállalkozások rendezvényen elsődlegesen a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok témája,
valamint a helyi kis- és középvállalkozások erősítésének, azon belül az export fejlesztésének
lehetőségeiről volt szó.

Felvidék

A Kárpát-medencei
Komáromban

Több mint százezer euró adományt gyűjtött a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház
2016. április 20. – hirek.sk
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeti tagjai egy éven belül 100 933 euró
pénzadományt gyűjtöttek össze a Zsinat 2015 februárjában a Kárpátalján élő testvérek
megsegítésére hirdetett felhívására. A Zsinat a komáromi székhelyű Diakóniai Központot
bízta meg a gyűjtés megszervezésével és lebonyolításával, amely a kárpátaljaiak több
programját és kérelmét is támogatta.

Újabb volt MKP-s miniszter ellen emelnének vádat
2016. április 20. – Új Szó
A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozója vádemelést indítványozott két
korábbi környezetvédelmi miniszter, az MKP-s Miklós László és az SNS-es Izák Jaroslav
ellen, amiért nem engedték elszállítani a két legszigorúbban védett tátrai völgyből a kidőlt
fákat a 2004-es szélvihar után. Szakértők szerint ha a fát elszállították és feldolgozták volna,
elejét tudták volna venni a szúpopuláció drasztikus megnövekedésének. Miklós továbbra is
kiáll döntésének helyessége mellett, a vádakat elutasítja. A volt miniszterek akár nyolc évre is
rács mögé kerülhetnek. Miklós László mellett egy másik volt MKP-s miniszter, Szigeti László
ellen is eljárás folyik, az ő ügyében holnap várható ítélethirdetés.

Felvidéki támogatás politikai célzattal
2016. április 21. – Pataky István – Magyar Nemzet
Politikai érdekek mentén, büntetésre vagy éppen jutalmazásra használja a kormány a határon
túliaknak szánt anyagi támogatást. Legalábbis ezt jelzi annak a felvidéki magyar lapnak az
esete, amelynek jó előre megüzenték: a Magyar Közösség Pártjának választási eredményén
múlik, érkezik-e pénz Magyarországról. A határon túli magyar kultúrát támogató Budapest
Betheln Gábor Alap (BGA) megtagadta a támogatást a Szabad Újságtól.
(A cikk teljes terjedelmében a Szabad Újság 2016. április 21-i számában olvasható)
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2016. április 20. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár Pásztor Istvánnak, a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének kíséretében valamivel este 7 óra előtt érkezett
meg a törökkanizsai Szent György katolikus templomba, majd látogatást tettek a Branislav
Nušić Könyvtárba. Az államtitkár elmondta, hogy „minden választás a helyi embereken
múlik, mi csak igyekeztünk minden segítséget megadni ehhez. Ezek közül természetesen az
50 milliárd forintos gazdasági támogatás a legjelentősebb, amely mára már a megvalósítás
fázisában van. A kampány során igyekeztünk kiemelni azokat a jelentős eredményeket,
amelyeket az elmúlt években a VMSZ-szel közösen értünk el, egy hasonló folytatásra azonban
csak akkor lesz mód, ha a polgárok elmennek szavazni és megerősítik a Vajdasági Magyar
Szövetségbe vetett bizalmukat.”

Vajdaság

Potápi látogatása Törökkanizsán: A választások eredménye elsősorban a helyi
polgárokon múlik

52 millió dinárral támogatja az oktatási intézményeket a tartományi titkárság
2016. április 20. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Általános és középiskolákat, valamint diákotthonokat támogatott a Tartományi Oktatási
Titkárság. A jóváhagyott pénzt többnyire a hiányzó felszerelés beszerzésére fordítják. A
tartományi pályázaton a vajdasági iskolák és diákotthonok zöme rész vett. Összesen 437
oktatási intézmény részesült támogatásban. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár a
magyar érdekeltségű iskolák vezetőivel külön is találkozott. A megbeszélésen a
szükségletekről, problémákról volt szó. Egyik fő gondként az egyes tagozatok esetleges
megszűnése merült fel.

A Maglai Jenő – Mozgalom a polgári Szabadkáért lista programismertetője
2016. április 20. – Pannon RTV
Ismertette négyéves programját a Maglai Jenő – Mozgalom a polgári Szabadkáért helyi
önkormányzati választási lista. A listavezető Maglai Jenő azt mondta, amennyiben bizalmat
szavaznak nekik a polgárok, befejeznék azokat a munkálatokat, amelyek már elkezdődtek és
még mindig folyamatban vannak. Ezek közül kiemelte a szabadkai zsinagóga befejezését, a
regionális szeméttelep létrehozását és kitisztítanák a palicsi tavat.

Pásztor: a legnagyobb támogatottságot élvező politikai erőkkel együtt kívánunk
működni
2016. április 20. – Magyar Szó
A VMSZ partnerségi viszonyt kíván kialakítani azokkal, akik a soron következő választásokon
elnyerik a legtöbb szavazó bizalmát - jelentette ki Pásztor István pártelnök. Hangsúlyozta,
hogy a vajdasági magyarok nem dönthetik el ki lesz a legerősebb szerbiai párt, de a VMSZ a
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Hamis pecsétek
2016. április 21. – Bódis Gábor – 168 Óra
Vajdaságban járt kampányolni Orbán Viktor a Vajdasági Magyar Szövetség mellett. A
kampánylátogatás sorozat diplomáciai szempontból kitűnően lett előkészítve. Április 1-én
Németh Zsolt járt Zentán gyárlátogatáson, ahol felsorolta a VMSZ eddigi eredményeit és
ajánlást is tett, hogy a szavazók a VMSZ-t támogassák. Őt követte Szijjártó Péter aki együtt
kampányolt Aleksandar Vucictyal a Szerb Haladó Párt kampánygyűlésén. Egy héttel később
érkezett Orbán Viktor aki arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy menjenek el szavazni
„legyen erős magyar képviselet és kormány, amely mindannyiunk megelégedésére
dolgozhat.”
(A cikk teljes terjedelmében a 168 Óra 2016. április 21-i számában olvasható.)

Vajdaság

legnagyobb támogatottságot élvező politikai erőkkel együtt kíván működni a programcélok
megvalósítása érdekében.

Három a szerb igazság

A cél: hogy itthon tudjunk boldogulni – Gazdaságfejlesztési program
Kárpátalján
2016. április 20. – Kárpátalja
A napokban érkezett a hír, miszerint a magyar kormány a kárpátaljai gazdaságfejlesztési
stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához 2016-ban 2 milliárd forint támogatást
biztosít, s előreláthatóan az elkövetkező két évben is számíthatnak anyaországi forrásokra a
régió magyar vállalkozói. A vonatkozó kormányrendelet értelmében a stratégia
megvalósításának koordinációjáról a külgazdasági és külügyminiszter gondoskodik a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel (KMKSZ) közösen. A hír hátteréről ezért
Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét kérdeztük.

Kárpátalja

2016. április 21. – Németh András – HVG
A Szerb Haladó Párt harmadik parlamenti választását nyerheti meg a hétvégén. A
kormánypárti média szerint Szerbia jobban teljesít a baloldali ellenzék pedig apró pártokra
szakadt. A VMSZ pedig a jelenlegi kormány mellett áll ki. Amíg 1994-ben az első Orbánkormány a VMDK-t támogatta az utóbbi időszakban a VMSZ mellett áll ki. A VMSZ esélyeit
javítja, hogy a nemrégiben alakult Magyar Mozgalom nem vehet részt a köztársasági szintű
választáson.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2016. április 21-i számában olvasható.)

Megalakult az új ukrán kormány
2016. április 20. – MTI, Kárpátalja
Kéthónapos kormányválság végére kerülhetett végre pont múlt csütörtökön, amikor Ukrajna
Legfelső Tanácsa elfogadta Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök lemondását, és Volodimir
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Magyarországi támogatással újulhat meg a Vereckei-hágóra vezető út
2016. április 20. – Kárpátalja, Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó
Április 13-án Csutora Zsolt, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti nyitásért
felelős helyettes államtitkára, valamint vendéglátói, Hennagyij Moszkal kárpátaljai
kormányzó és Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke megkoszorúzták a vereckei
honfoglalási emlékművet – jelentette a megyei önkormányzat sajtószolgálata. Az eseményen
ugyancsak jelen volt Buhajla József ungvári, illetve Szalipszki Endre beregszászi magyar
főkonzul, valamint eljöttek a Volóci járás vezetői – Valentina Rohova, a járási állami
adminisztráció vezetője és Ivan Lopit, a járási tanács elnöke. Csutora Zsolt jelezte, vereckei
látogatásának célja szemrevételezni az emlékműhöz vezető út állapotát, amelyet fontos volna
felújítani az idegenforgalom újraindítása érdekében.

Kárpátalja

Hrojszmant, a parlament eddigi elnökét választotta meg kormányfőnek. A Petro Porosenko
elnök mögötti tömörüléshez (BPP) tartozó Volodimir Hrojszman kinevezését 257 képviselő
támogatta, 50 pedig ellene szavazott a 450 tagú törvényhozásban. A szavazáskor 390
képviselő volt jelen az ülésteremben.

KMKSZ ISZ: Csapatépítő túra és a 20. alapszervezet Aknaszlatinán
2016. április 20. – Kárpátalja
Április 16-án, szombaton tartotta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági
Szervezete (KMKSZ ISZ) első csapatépítő túráját, amelyen az addig 19 településen megalakult
ISZ-alapszervezetek közül 18-nak a képviselői vettek részt. A 300 km-es túrára a közel 50
fiatal Beregszászból indult, s érintve Aknaszlatinát – ahol ugyanezen a napon megalakult az
ISZ 20. alapszervezete – Máramarosszigeten tettek látogatást.

Az Ukrajnával szembeni vízumkényszer eltörlését javasolja az Európai Bizottság

Amit elért, ösztönző lehet ma is
2016. április 19. - Népújság
Zala György születésének 158. évfordulóját a Lendva Községi Magyar Nemzeti
Önkormányzati Közösség szervezésében pénteken hímzéskiállítással, szombaton pedig
koszorúzási ünnepséggel, illetve képzőművészeti kiállítás-megnyitóval ünnepelték.
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Muravidék

2016. április 20. – MTI, karpatalja.ma
Az Ukrajnával szemben alkalmazott schengeni vízumkényszer eltörlésére tett javaslatot
szerdán az Európai Bizottság. A vízummentesség csak azokra vonatkozna, akik biometrikus
azonosítóval ellátott útlevéllel rendelkeznek és félévente legfeljebb 90 napot terveznek
tartózkodni a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet tagországaiban. A brüsszeli
testület tavaly decemberben állapította meg, hogy Kijev teljesítette az úgynevezett
vízumliberalizációs akcióterv minden előírását.
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A társalapított intézmények a régi gondokkal küzdenek
2016. április 19. - Népújság
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) hétfői ülésén az
önkormányzat és az Euromur Kft. zárszámadása mellett megtárgyalták az elnök évi
beszámolóját, emellett szó esett a társalapított intézmények működéséről is. Az ülés elején
Balažek Anton polgármester bemutatta Lendva tervezett Európa Kulturális Fővárosa címre
jelölését is.
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Muravidék

Vida Dorijan Wass Albert: Üzenet haza című versének elszavalását követően Pisnjak Atilla
művészettörténész idézte meg a millennium szobrászának, a magyar történeti szobrászat
talán legnagyobb alakjának, Zala Györgynek a szellemét alkotásainak tükrében.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. április 20. – Kossuth Rádió
A szerbiai választások mindent szintjén indul a VMSZ
A Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai választások minden szintjén indul a hétvégén, közel
ezer jelölttel. Pásztor István pártelnök kampányzáró sajtótájékoztatóján foglalta össze
célkitűzéseiket.
A szakképzés éve program keretében megvalósított fejlesztéseket adott át
Szilágyi Péter Révkomáromban
Magyar jövő csak a magyar fiatalok lehetőségeinek bővítésével, megélhetésük feltételeinek
biztosításával lehetséges - jelentette ki Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkára kedden a felvidéki Révkomáromban, a "2015 a külhoni magyar szakképzés éve"
program keretében megvalósított fejlesztések átadásának első állomásán.
Aláírták a szerződéseket a Prosperitati alapítvánnyal az első sikeresen pályázók
A Vajdasági Magyar Szövetség által kidolgozott, és a magyar kormány által támogatott
gazdaságfejlesztési program első körében sikeresen pályázottak már aláírták a szerződést a
Prosperitati alapítvánnyal. A program a délvidéki magyarok szülőföldön maradását hivatott
elősegíteni.
Nagy Imre egyetemi tanárral, a térség és gazdaságfejlesztési program
megalkotójával, a Proszperitati alapítvány igazgató bizottságának tagja a tapasztalatokról
számol be a Határok nélkülnek.
Végleges ítélet született a MOGYE gyakorlati óráinak tannyelve ügyében
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület 2013-ban indított pert a
Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Hatóság azon előírása ellen, amely kimondja: az orvosi
egyetemen a klinikai gyakorlati órákat kizárólag román nyelven lehet megtartani. Ugyanis a
2011-ben hatályba lépett román tanügyi törvény ezzel szemben teljes körű
anyanyelvhasználatot biztosít a multikulturális egyetemek, köztük a marosvásárhelyi orvosi
és gyógyszerészeti egyetem számára is. A pert az egyesület első fokon elvesztette, majd a
Legfelső Ítélőtáblán fellebbezett. Jogi képviselőjük, Kincses Előd azt akarta bebizonyítani,
hogy nincs is olyan jogszabály, amire a Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző hatóság hivatkozik.
A tegnap meghozott jogerős, végleges ítélet helybenhagyta az elsőfokú döntést.
Új fordulat a Mikó-ügyben
A romániai restitúciós bizottság újra elbírálja az Erdélyi Református Egyházkerületnek a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatására vonatkozó kérését .
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Átadták a Királyhágómelléki
Nagyváradon

Református

Egyházkerület

új

székházát

Egyháztörténelmi pillanat, hogy 95 éves történelmünk során otthonra találtunk - fogalmazott
az avatóünnepségen Csűry István királyhágómelléki református püspök. A beruházást a
román egyházügyi államtitkárság és a magyar kormány is támogatta.
Testvérgyülekezeti megállapodást kötött a beregszászi és a csíkszeredai
református gyülekezet
A Királyhágómelléki Református egyházkerület új székháza után, egy másik hír az erdélyi és
kárpátaljai reformátusok életéből: Testvérgyülekezeti megállapodást írt alá a beregszászi és a
csíkszeredai református gyülekezet.
Szerdán tartották a romániai Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom
Tantárgyverseny országos döntőjét
Több napos volt az Aradon rendezett romániai Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom
Tantárgyverseny országos döntője. Közel másfél száz általános és középiskolás diák
seregszemléje ez, a résztvevők valamennyi erdélyi, partiumi és bánsági megyét, de még a
Kárpátokon túli régiókat is képviselték. Az ünnepélyes díjkiosztót ma délelőtt tartották a
Csiky Gergely Főgimnáziumban.
Egy színház, amely élni akar
A szabadkai Gyermekszínház társulat hetekig kétségek között dolgozott, hiszen az elmúlt
időben két munkatársuktól meg kellett válniuk. De így is, ahogy korábban is a maximumot
nyújtották. A Vajdasági Hivatásos Színházak 66. Fesztiválján, Zomborban a zsűri egyhangú
döntése alapján a legjobb gyermekelőadás díját ők kapták.
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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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