Semjén: minden jó, ami közelebb
autonómiatörekvéseinek megvalósításához

visz

a

külhoni

magyarság

2016. április 21. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Felvidék Ma, hirek.sk, Krónika,
mandiner.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma, Felvidek.ma, Pannon RTV
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint minden jó, ami közelebb visz a
határon túli magyar nemzetrészek autonómiájának megteremtéséhez és minden rossz, ami
ettől eltávolít. Semjén Zsolt a Joggal Európában című, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott
autonómiatörekvéseket áttekintő könyvének bemutatóján csütörtökön, Budapesten azt
mondta: a magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet megmaradjon és a magyar
emberek életminősége javuljon. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár arról beszélt,
hogy a Kárpát-medencében a magyarság száma és aránya folyamatosan csökken, bár a fogyás
mértéke eltérő ütemű. A tömbmagyarság arányaiban nem, de számában csökken a Kárpátmedencében, a szórványban viszont drasztikus a fogyás, van olyan hely, ahol a 75-80
százalékot is eléri. Az a cél, hogy minden lehetséges módon próbálják megállítani ez a
folyamatot - rögzítette az államtitkár.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

A kormány szolidáris a külhoni magyar egyházi közösségekkel
2016. április 21. – MTI, Kormány.hu, Vajdaság Ma,
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes megbeszélést folytatott
Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság Tanácsa elnökével az erdélyi egyházi ingatlanok
helyzetéről, visszaállamosításának veszélyéről. Semjén Zsolt megerősítette, hogy
Magyarország kormánya szolidáris a külhoni magyarság egyházi közösségeivel a Romániában
tapasztalható visszaállamosítási törekvésekkel szemben.

Pásztor István: A széthúzás nem vezet jóhoz
2016. április 21. – Pannon RTV
Fontos, hogy összpontosítani tudjuk az erőnket, a széthúzás nem vezet jóhoz – nyilatkozta
Pásztor István a Pannon RTV-nek. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, sikerült
megtalálni a közös nevezőket a civil szféra túlnyomó többségével, az értelmiség egy rétegével
és az egyházakkal is, valamint megállapodást kötöttek két vajdasági magyar párttal.
Köztársasági és tartományi szinten teljes listával indul a VMSZ, illetve 25 önkormányzatban,
összesen mintegy ezer jelölttel.
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Rákóczi Szövetség: délvidéki utazás anyaországi és külhoni diákoknak
2016. április 22. - MTI
Mintegy száz délvidéki és magyarországi középiskolás indul útnak a hétvégén felfedezni a
Délvidék történelmi és kulturális kincseit a Rákóczi Szövetség szervezésében - közölte a
szervezet az MTI-vel. Közleményük szerint péntektől vasárnapig ötödik alkalommal
valósulhat meg a középiskolásokat megszólító délvidéki utazás, a Rákóczi Szövetség
diákutazatási programjai keretében. Mintegy száz magyarországi és délvidéki középiskolás
kapcsolódik be a programba, tíz dél-magyarországi és négy délvidéki középiskolából.

Egri tanácskozás a Kárpát-medencei magyar szakképzés szerepéről

Erdély

2016. április 21. – karpatalja.ma
Eger városában rendezték meg a Szakképzéssel a magyar–magyar kapcsolatok fejlesztéséért
és a vidék népességmegtartó szerepének erősítéséért a Kárpát-medencében című
tanácskozást április 15–17. között. A megbeszélésen 14 határon túli magyar szakképző
intézmény és négy magyarországi, hasonló képzést folytató iskola tanárai és diákjai vettek
részt. A rendezvénynek az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és
Vendéglátó-ipari Szakközép-, Szakiskolája és Kollégiuma adott otthont.

Mikó-ügy – Várhatóan májusban dönt a restitúciós bizottság a kollégium
tulajdonjogáról
2016. április 21. – MTI, Erdély Ma, transindex.ro, Krónika
Érdemben tárgyalta csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyét az
egyházi és kisebbségi ingatlanok visszaszolgáltatásában illetékes bukaresti restitúciós
bizottság, a döntést azonban a következő havi ülésére halasztotta – tájékoztatta az MTI-t
Laczikó Enikő államtitkár-helyettes, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatal képviselője a
héttagú testületben. A restitúciós bizottság márciusi ülésén már megállapította illetékességét,
de csak a mostani ülésen kezdte vizsgálni a törvényes feltételek teljesülését, ugyanakkor
meghallgatta az épületet visszaigénylő Erdélyi Református Egyházkerület képviselőinek
érveit.

Közel száz polgármesterjelöltet állít az EMNP a romániai önkormányzati
választásokon
2016. április 21. – MTI, Erdély Ma, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Erősebb, hitelesebb, tisztább és hatékonyabb magyar képviseletért dolgozik az erdélyi magyar
párt. Közel száz polgármesterjelöltet, mintegy kétszáz települési képviselőjelölt-listát és hét
megyei képviselőjelölt-listát állít az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a júniusi
önkormányzati választásokon – jelentette be Szilágyi Zsolt, a párt elnöke egy csütörtöki
kolozsvári sajtótájékoztatón. A pártelnök szerint az EMNP azért dolgozik, hogy az erdélyi
magyarságnak erősebb, hitelesebb, tisztább és hatékonyabb képviselete legyen az
önkormányzatokban.
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Elfogadta a Sapientia Alapítvány a Partiumi Keresztény Egyetem válságkezelő
tervét
2016. április 21. – MTI, Erdély Ma, Krónika
A Sapientia Alapítvány kuratóriuma csütörtöki kolozsvári ülésén elfogadta a Partiumi
Keresztény Egyetem (PKE) válságkezelő tervét – nyilatkozott az MTI-nek Kató Béla erdélyi
református püspök, a kuratórium elnöke. Kató Béla elmondta, a terv lényege, hogy az
egyetem a jelenlegi kínálatában szereplő szakok közül négyet megszüntet, további négy
meghirdetését pedig felfüggeszti. A terv végrehajtása várhatóan 116 millió forintos éves
megtakarítást eredményez, ami lehetővé teszi, hogy az egyetem visszafizesse felhalmozott
adósságát.

A lehetséges alkotmánymódosítás kiemelt témáiról szervezett kerekasztalbeszélgetést a Kulturális Autonómia Tanács
2016. április 21. – transindex.ro
A Kulturális Autonómia Tanács (KAT) Nemzetpolitikai kerekasztal rendezvénysorozatának
negyedik beszélgetésére került sor április 20-án a Kolozsvári Állami Magyar Színház
stúdiótermében. A rendezvényen négy partnerintézmény – két egyetem és két kisebbségi
ügyekkel foglalkozó kutatóközpont – által javasolt előadó a lehetséges alkotmánymódosítás
kiemelt témáit járta körül. Illyés Gergely, a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet
politológusa szerint a 2016-os választási évben ez a közvita csupán pótcselekvés, a politikai
klíma egyáltalán nem alkalmas arra, hogy ilyen komplex kérdésekről társadalmi vitát
folytassanak. Az is kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e az alkotmánymódosítást elkezdeni,
ugyanis bármely változtatás veszélyeztetheti a biztonságot, kockázatokkal járhat a kisebbségi
kérdést illetően.

Johannisszal találkozott Petro Porosenko ukrán elnök
2016. április 21. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, karpatalja.ma
Románia támogatja Ukrajnát európai és euroatlanti közeledésében, kész segíteni az Európai
Unióval kötött társulási egyezményében vállalt reformok végrehajtásában - hangoztatta Klaus
Johannis államfő csütörtökön, a hivatalos látogatásra Bukarestbe érkezett Petro Porosenko
ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón. Johannis leszögezte: Románia kiáll Ukrajna
szuverenitása, területi egysége, függetlensége mellett, és a minszki megállapodások
maradéktalan végrehajtását sürgeti. Kifejezte reményét, hogy a két szomszédos állam erősödő
együttműködése az egymás területén élő kisebbségek elvárásainak teljesítését is előmozdítja.

Kovács Péter: a szórványközösségeknek is kijárnak a nyelvi jogok
2016. április 21. – transindex.ro
„A kisebbségi jogok azoknak a szórványközösségeknek is kijárnak, ahol a magyarság
arányaiban ugyan nem éri el a 20 százalékot, de lélekszáma meghatározó” – nyilatkozta
Kovács Péter ügyvezető elnök annak kapcsán, hogy az RMDSZ egy április 21-én beterjesztett
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törvénytervezetben kéri, hogy Románia ültesse gyakorlatba a Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartájában foglaltakat, vagyis alkalmazzanak az egészségügyi és a szociális
szolgáltatásokat nyújtó közintézményekben anyanyelven beszélő személyzetet is, amennyiben
egy kisebbség számaránya eléri a húsz százalékot, vagy meghaladja az 5000 főt. Az ügyvezető
elnök elmondta, az RMDSZ törekvése, hogy a kisebbségi jogokat biztosító törvénykezésben a
százalék mellé ezt a számot is beemeljék, hiszen ez Erdély-szerte mintegy 70.000 magyar
emberrel jelent többet a 20 százalékos szabályozásánál.

HET: Borbolyt megyei tanácselnöknek, Incze Csongort és Barti Tihamért
alelnököknek
2016. április 21. – transindex.ro, szekelyhon.ro
Csütörtökön véglegesítette a Hargita Megyei Egyeztető Tanács a megyei tanácsosi listát. A
tanácskozáson döntöttek arról, hogy a választások után azt javasolják: Borboly Csaba legyen a
Hargita Megyei Tanács elnöke, a két alelnöki tisztségbe pedig Incze Csongort illetve Barti
Tihamért nevesítik.

Az EMNP és az RMDSZ listák melletti kampányolásra kéri Soós Zoltánt Szilágyi
Zsolt
2016. április 21. – transindex.ro
A marosvásárhelyi erős magyar képviselet megszerzése érdekében felkérte Szilágyi Zsolt
EMNP-elnök Soós Zoltánt, a marosvásárhelyi magyarság közös polgármester-jelöltjét, hogy a
kampánya során vegyen részt a saját tanácsosi listával induló Erdélyi Magyar Néppárt
kampányrendezvényein is, és ne csak az RMDSZ számára, hanem az EMNP-s jelöltek
számára is mozgósítson. Ezt egy mai, kolozsvári sajtótájékoztatón közölte az EMNP elnöke.

Bunta Levente függetlenként indul a választásokon
2016. április 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere a hivatal Facebook-oldalán csütörtökön
bejelentette, hogy függetlenként újabb mandátumra pályázik a helyhatósági választásokon.
Bunta Levente bejelentésével kialakulni látszik a polgármesterjelöleltek végleges mezőnye
Székelyudvarhelyen. Ismert, hogy az RMDSZ Arros Orsolya közgazdászt indítja a
választásokon, az EMNP és az MPP koalíciója az utóbbi párt jelöltjét, Gálfi Árpádot
támogatja, és van még egy független jelölt, Lukács László vállalkozó.

Kovács Péter: az RMDSZ jelöltjeinek bő egyharmada új
2016. április 21. – maszol.ro
Hangsúlyosan megújultak az RMDSZ jelöltlistái azokon a településeken, ahol nagy számban
élnek magyarok – nyilatkozta a Maszolnak adott interjúban Kovács Péter. Az RMDSZ
ügyvezető elnökét és a helyhatósági választási kampány koordinátorát a jelöltállítás
tapasztalatairól, a folyamatban felmerült konfliktusokról, a lehetséges buktatókról és a
kampányban várható nehézségekről kérdeztük.
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Újabb felvonulókat bírságoltak meg
2016. április 21. – Krónika, szekelyhon.ro
Újabb bírságokat rótt ki a marosvásárhelyi csendőrség a székely szabadság napján
felvonulókra: többek között a sepsiszentgyörgyi Bedő Zoltán közíró és több kézdivásárhelyi
személy a rendezvény után több mint egy hónappal kapta meg a csendháborításért kiállított
jegyzőkönyvet.

KKV-ék a középpontban – Európai gazdasági konferencia Nagyszebenben
2016. április 21. – Erdély Ma
Európai gazdasági konferenciát szervez pénteken Nagyszebenben a SME Europe, az Európai
Néppárt gazdasági lobbiszervezete, melynek tavaly óta első alelnöke Winkler Gyula EPképviselő. A nemzetközi konferenciát Modern közpolitikák az európai KKV-ék számára
címmel tartják és egy csütörtökön kezdődő háromnapos programsorozat része. A kis- és
közepes vállalkozások az európai gazdaságok legfontosabb szereplői, és ez Erdélyre is igaz –
emelte ki Winkler Gyula a rendezvény kapcsán, hangsúlyozva, mindig is feladatának tartotta
a tájékoztatást és a szoros kapcsolattartást a hazai KKV-kal.

NDF–RMDSZ-együttműködés Szatmárban
2016. április 21. – Krónika
Nem indul a szatmárnémeti polgármester-választáson Ressler István, a Német Demokrata
Fórum (NDF) jelöltje, ehelyett az alakulat az RMDSZ jelöltjét, Kereskényi Gábor parlamenti
képviselőt támogatja. A két politikai alakulat csütörtökön együttműködési szerződést írt alá,
melynek értelmében a Német Demokrata Fórumot képviselő Ressler a második helyet
foglalhatja el az RMDSZ szatmárnémeti tanácsosjelölt-listáján, Maurer Róbert pedig a 14.
pozíciót. Az NDF vállalta, hogy az RMDSZ jelöltjét támogatja Nagykárolyban és Tasnádon is,
az RMDSZ pedig beleegyezett, hogy nem indít riválist abban a hét községben, ahol jelenleg
NDF-es a polgármester.

Magyarországról és Romániából nagyon sok feljelentés érkezik az Európai
Emberjogi Bírósághoz
2016. április 21. – transindex.ro
Románia a hatodik helyen áll az Európai Emberjogi Bírósághoz érkező panaszok számát
illetően. Tavaly összesen 66 ezer panasz érkezett a strasbourgi székhelyű bírósághoz, ebből
3350 Romániából. Romániát Ukrajna, Oroszország, Törökország, Olaszország és
Magyarország előzi meg a feljelentések számának tekintetében. Az Európai Emberjogi
Bíróság tavaly 72 esetben állapította meg, hogy megszegték az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló európai egyezmény előírásait.

Mindenre ugranak, ami autonómia
2016. április 22. – Szőcs Levente – Népszabadság
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A magyarságot ért jogsértések nem tekinthetők spontánnak, romániában élénkül a
gyűlöletbeszéd – értékelte a helyzetet a Népszabadságnak adott interjúban Asztalos Csaba, a
román Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke. A szakember szerint az EUés a NATO-csatlakozás után komoly visszalépések történtek Romániában, mert az állam nem
tudja, hogyan kezelje a magyarkérdést, és főleg az autonómiatörekvéseket.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2016. április 22-i számában olvasható)

Magyar püspökért imádkoztak a hívek Komáromban
2016. április 21. – hirek.sk
Kitartóan imádkoztak a hívek magyar püspökért Komáromban a XXVII. Komáromi
Imanapon. A felvidéki magyar katolikusok egyik legnagyobb imatalálkozóján ismét megtelt a
Szent András plébániatemplom és több mint 30 lelkipásztor koncelebrált az érsekkel.

Augusztusban születhet ítélet Szigeti ügyében
2016. április 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Pozsonyi III. Járásbíróságon csütörtökön folytatódott Szigeti Lászlónak, az MKP volt
oktatási miniszterének Nemesócsa állami támogatásával kapcsolatos bírósági ügye. A
szubvenciós csalással vádolt MKP-s politikus ügyében csak augusztus 18-án hirdetnek
ítéletet.

Matovič: Bugár politikai pályafutása alatt eddig minden felelősség alól kibújt
2016. április 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Daniel Lipšic és Igor Matovič (mindketten OĽaNO-NOVA) parlamenti képviselők és néhány
társuk gyűlöletet és haragot terjesztenek, és nyilvánvalóan már képtelenek uralkodni az
érzelmeiken – jelentette ki a kormányprogram mai vitájában a Most-Híd elnöke, Bugár Béla,
majd hozzáfűzte, Matovičcsal végleg befejezte. Matovič válaszreakciójában arról igyekezett
biztosítani Bugárt, hogy neki személy szerint nincs gondja vele, csak a politikai hibáit rótta
fel, és ezt továbbra is megteszi majd, az ellenzék feladata ugyanis az, hogy ellenőrizze a
kormányzó hatalmat. „Ugyanúgy vitatkozni fogok Önnel is, mint Robert Ficóval (Smer-SD).
Mondhatja, hogy velem végleg befejezte, de maga nem egy üres lap, 27 politikában eltöltött év
van maga mögött. Ez alatt a 27 év alatt, képtelen volt felelősséget vállalni, és kormánytag
lenni. Csak a parlamentben volt, mert kényelmesebb a kamerákba mosolyogni, mint
bármilyen valós végrehajtó tevékenységet folytatni és felelősséget vállalni” – üzente az
Egyszerű Emberek elnöke Bugárnak.

Tehetséggondozásra pályázott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
2016. április 21. – Felvidék Ma
A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő meghívásos pályázatot hirdetett a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok
támogatására. A Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósuló pályázat fő célja a
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tehetségsegítés fejlesztése. A Felvidékről a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
(SZMPSZ) kapott meghívást, és pályázott sikeresen.

Szlovák, magyar - két jó barát? Maďarič szerint igen

Vajdaság

2016. április 21. – Új Szó
A szlovákok közel állnak a magyarokhoz mind emberileg, mind mentalitásukban, mind a
történelmüket tekintve - jelentette ki Marek Maďarič, a díszvendég ország, Szlovákia
kulturális minisztere a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál csütörtöki megnyitóján.
Maďarič nagy sikernek nevezte, hogy a könyvfesztiválra időzítve negyven szlovák könyvet
sikerült magyarra lefordítani, holott évente csak kettőt-hármat szoktak. A szlovák miniszter
nagyon megtisztelőnek, presztízsértékűnek nevezte, hogy Szlovákia ilyen kiemelt szerephez
jutott a könyvfesztiválon.

Több mint hetvenen írták alá a Prosperitati szerződéseit Szabadkán
2016. április 21. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Több mint 70 személy írta alá a Prosperitati Alapítvány szerződéseit ma a szabadkai
Újvárosházán. A magyar kormány támogatásából kiírt gazdaságfejlesztési pályázatok első
körében másfél milliárd forintot osztanak szét a sikeresen szereplők között. Az első körben
összesen másfél milliárd forintot oszt szét a Prosperitati Alapítvány a sikeres pályázók között.
z érdeklődés hatalmas a Prosperitati Alapítvány kiírásai iránt. Hogy az első körben átadott
2413 pályázat közül miért éppen ez a hetvenhárom lett sikeres, arról minden esetben legalább
két szakértő döntött.

A Maglai Jenő – Mozgalom a polgári Szabadkáért kampányzáró rendezvénye
2016. április 21. – Pannon RTV
Nagy kihívást jelentett a választási kampány a Maglai Jenő – Mozgalom a polgári
Szabadkáért lista számára – mondta a kampányzáró rendezvényen a listavezető. Maglai Jenő
hozzátette, az elmúlt évtizedekben ez a csoport érte el eddig az emberek legnagyobb szintű
támogatottságát. Hangsúlyozta, a polgári értékekért szállnak síkra. A Maglai Jenő –
Mozgalom a polgári Szabadkáért kampányzáró rendezvényén elhangzott, nehéz és
kihívásokkal teli időszak áll jelöltek és aktivisták mögött. A listavezető szerint frissen alakult
polgári csoportként, kialakított intézményrendszer nélkül kellett megszervezni a
kampányukat. Maglai Jenő elégedett az elvégzett munkával.

Választások 2016: Tartományi és önkormányzati szinten lesz magyar alternatíva
2016. április 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Tartományi szinten és hat észak-vajdasági önkormányzatban két magyar lista indul a
vasárnapi választásokon – mondta el dr. Korhecz Tamás a Magyar Mozgalom és a VMDK
tartományi listavezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen részt vettek a koalíció
önkormányzati listavezetői is. Egy nagyon mozgalmas, nehéz és kimerítő időszak áll

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 22.

7

Vajdaság

mögöttünk – kezdte mai sajtótájékoztatóját Korhecz Tamás, a Magyar mozgalom az
autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron tartományi lista vezetője. Úgy
fogalmazott, ennek az az eredménye, hogy a vajdasági választásokon két magyar lista lesz.

„Nem szabad lehetetlent ígérni”

Kárpátalja

2016. április 21. – Magyar Szó
Bunford Tivadar vállalkozó, a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai listavezetője 1999 óta a
VMSZ tagja. Jelenleg a VMSZ szabadkai szervezetének elnöke, valamint a Szerbiai Gazdasági
Kamara igazgatóbizottságának a tagja. Az elmúlt évekre visszatekintve a szabadkai
városfejlesztési elképzelésekről beszélgettünk a listavezetővel.

Kárpátalja középkori templomai is bekerültek a Magyar Értéktárba
2016. április 21. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja
Egy tétellel bővítette a Hungarikumok Gyűjteményét és nyolc tétellel a Magyar Értéktárat a
Hungarikum Bizottság Budapesten megtartott keddi ülésén – közölte a Földművelésügyi
Minisztérium (FM) Sajtóirodája az MTI-vel. Kiemelték: új tétel még a Magyar Értéktárban a
kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra, Szatmár, Bereg és Kárpátalja középkori templomai és a
Miskolctapolcai Barlangfürdő.

Pályázati felhívás Soós Kálmán-ösztöndíjra

Muravidék

2016. április 21. – karpatalja.ma
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított
támogatásból a 2016-2017-es tanévre ismét meghirdette a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot.
Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és
intézmények együttműködését elősegítse, támogassa azokat a magyar hallgatókat, akik
felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval
kapcsolatos kutatómunkák végzését.

Fontos témákban hoztak döntést
2016. április 21. – Muravidéki Magyar Rádió
A lendvai községi tanács tegnap délután megtartott 10. soros ülésén a tanácstagok második
olvasatban elfogadták a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézet megalapításáról
szóló szabályrendeletet. Az ülésen megvitatták és elfogadták a község tavalyi zárszámadását,
és határozatokat fogadtak el a kis kommunális tisztítóberendezések kiépítésének
szubvencionálásáról. Terítéken volt a 2016-os évi sportprogramok társfinanszírozásának
terve is. A tanácstagok támogatták Anton Balažek polgármester javaslatát, miszerint a község
induljon a 2025-ös Európa Kulturális Fővárosa című projekt pályázatán. Az ülésen kinevezték
a Turizmus és Fejlesztés Közintézet igazgatóját is.
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Horvátország Muravidék

Kihívásokkal teli, de eredményes évet zárt a Muraszombati Közigazgatási
Egység Hivatala
2016. április 21. – Muravidéki Magyar Rádió
Nehézségekre számítottak, mégis eredményesen zárták a 2015-ös évet – közölte mag.
Dominik Šteiner, a Muraszombati Közigazgatási Egység vezetője a ma megtartott
sajtótájékoztatóján. A szokásos dolgokon kívül a muravidéki vízvezeték-hálózat építése
kapcsán kiadott engedélyekkel foglalkoztak legtöbbet a hivatalban.

Antall Józsefre emlékeztek a zágrábi magyarok
2016, április 21. – Huncro.hr
A múlt héten Antall József születésének 84. évfordulója alkalmából gyűltek össze a zágrábi
magyarok a horvát fővárosban álló mellszobránál, a róla elnevezett utcában. Koszorúzási
ünnepséggel emlékeztek meg a néhai magyar miniszterelnökről. Antall József, Magyarország
kommunizmus utáni első szabadon választott miniszterelnöke 1932. április 8-án született.

Budapesti könyvadomány a laskói általános iskolásoknak

Diaszpóra

2016, április 21. – Huncro.hr
A múlt héten egy értékes, házi olvasmányokat tartalmazó könyvcsomaggal lett gazdagabb a
laskói általános iskola könyvtára, amelyet a budapesti VI. kerület (Terézváros) általános
iskoláinak diákjai gyűjtöttek össze a laskói gyerekek számára. A könyvek Budapest VI.
kerületének az alpolgármestere, dr. Bandula Csaba és munkatársai jóvoltából érkeztek
Laskóra.

A Mikes Kelemen Program clevelandi sikere
2016. április 21. – Nemzeti Regiszter
2015–16-ban is folytatódott a Mikes Kelemen Program, Clevelandben. November elejétől
több hónapon át tartott a felajánlott könyvek, folyóiratok gyűjtése. Helyszínt a helyi Szent
Imre katolikus templom plébániája biztosított, amelynek az egyik – iskolaként használt –
„irodája” vált a gyűjtőközponttá. Az adományoknak köszönhetően mintegy 440 doboz
érkezhet majd a következő hónapban Magyarországra.
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. április 21. – Kossuth Rádió

Szerbiában vasárnap parlamenti és helyhatósági választásokat tartanak
Szerbiában vasárnap parlamenti és helyhatósági választásokat tartanak, Vajdaság
tartományban pedig képviselőházi választásokat. Magyar listája mindhárom szinten csak a
Vajdasági Magyar Szövetség vezette koalíciónak van. Versenytársának, a Magyar Mozgalom
civil szervezetnek helyt adó Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és horvát partnere
koalíciójának csak tartományi és helyhatósági listái vannak. E két szinten lesz tehát magyarmagyar verseny a vasárnapi szerbiai választásokon. A Magyar Mozgalom és a Vajdasági
Magyarok Demokratikus Közössége ma tartotta Szabadkán kampányzáró sajtótájékoztatóját.

Interjú Pásztor Bálinttal és Csonka Áronnal
Mennyire tartja fontosnak a területi autonómiát, és miként bővítené a kulturális autonómiát,
azaz a kisebbségi önkormányzatok jelenlegi jogköreit a Vajdasági Magyar Szövetség és a
Vajdasági Magyarok Demokrtikus Közössége. Erről faggatta a Határok nélkül riportere a
VMSZ képviselőjelöltjét, eddigi belgrádi frakcióvezetőjét, Pásztor Bálintot és a VMDK
elnökét, Csonka Áront.

Joggal Európában – Szili Katalin könyvének bemutatója a Magyarság Házában
A Kárpát-medencei magyar autonómiatörekvések 25 évét foglalja össze a Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott által koordinált négy fős szakértői csoport könyve, a Joggal
Európában. Ma a Magyarság Házában a magyar nemzetpolitika felelősei, Semjén Zsolt
kormányfő-helyettes és Potápi Árpád János államtitkár mutatták be a kötetet, akik bevezetőt
is írtak a mintegy 250 oldalas összefoglalóhoz.

Sajtótájékoztatót tartott Szilágyi Zsolt
kapcsán

a közelgő helyhatósági választások

A helyhatósági választásokon dől el az, hogy az erdélyi magyarság tud-e új lapot nyitni mondta ma Kolozsváron Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke aki a közelgő
helyhatósági választásokról és az azt megelőző kampányról tartott sajtótájékoztatót. Szilágyi
Szabolcs összeállítása.
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Üdvözli a KMKSZ az EB Ukrajnával szembeni schengeni vízumkényszer
eltörlésére tett javaslatát
Üdvözli a Kárpátaljai Magyar Kulturális szövetség elnöke, Brenzovics László kijevi parlamenti
képviselő, hogy az Európai Bizottság az Ukrajnával szemben alkalmazott schengeni
vízumkényszer eltörlésére tett javaslatot.

Holokauszt-emlékművet avattak Kárpátalján
A holokauszt helyi áldozatainak emléke előtt tisztelegve avattak emlékművet a kárpátaljai
Bilke településen. A márványtömbön álló vasúti tehervagonból kikászálódó embereket
ábrázoló alkotást - Takács Szabolcs, a miniszterelnökség európai ügyekért felelős államtitkára
leplezte le.

Kallós
Zoltán
születésnapja
dokumentumregénye

alkalmával

jelent

meg

Csinta

Samu

Kallós Zoltán néprajzkutató életéről szól, és Válaszút híres szülöttjének születésnapja
alkalmával jelent meg Csinta Samu A lélekmentő című dokumentumregénye. A könyvet
április 23-án mutatják be a Kolozsvári Magyar Operában a Kallós Zoltán tiszteletére
rendezett díszgála részeként. Szilágyi Szabolcs beszélgetett Csinta Samuval.

Infoprog – számítástechnikai verseny Füleken
Felvidéken, immár húsz éve szervezik füleki tanárok az Infoprog nevű számítástechnikai
versenyt, amely a Kárpát-medencei magyar tanítási nyelvű iskoláinak nagy találkozójává is
vált. A ma kezdődött kétnapos idei döntőn a Határok nélkül riportere készített összeállítást.
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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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