Potápi: a vajdasági magyarsággal számolnia kell a mindenkori szerb hatalomnak
2016. április 25. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Orientpress, mno.hu, hirek.sk, Magyar Szó,
Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Nemzet
A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a szerbiai választások nagy
eredményének nevezte, hogy a vajdasági magyarsággal a mindenkori szerb hatalomnak
számolnia kell. Potápi Árpád János a szerbiai választásokat elemző rendezvényen arról
beszélt, hogy borúlátásra nincs ok, azokat a pozíciókat, amelyeket eddig is bírt a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ), többé-kevésbé meg lehetett őrizni. Az államtitkár azt mondta: a
kormány szövetségese, stratégiai partnere a VMSZ, amelynek szerinte sikerült az embereket
mozgósítania.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Elmarasztalta az egyetem a PKE volt rektorát
2016. április 25. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló
Elmarasztalta János Szabolcs volt rektort a pénzügyi válságba került nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem (PKE) szenátusa által összehívott figyelmi bizottság, amely tizenkét évre
megvont bizonyos jogokat is az oktatótól. A döntésről Tőkés László, a magyar állam által
támogatott felsőoktatási intézmény alapító tanácsának elnöke, a múlt hónapban
megválasztott új rektor, Pálfi József, valamint Fodor Attila, a szenátus elnöke számolt be
hétfői nagyváradi sajtótájékoztatóján. A felelőségre vonás keretében a PKE egyetemi docense
a jövőben nem pályázhat többek között előléptetésre, nem tölthet be vezető tisztséget és nem
vehet részt a doktori, mesteri vagy államvizsga-bizottságokban. Az egyelőre még jogilag nem
tisztázott, hogy ez a szankció csak a PKE intézményén belül érvényes-e, esetleges távozása
kapcsán azonban Tőkés László megemlítette, hogy János önéletrajza „beszédessé vált".

A kormányfő pártjának abszolút többsége lesz, a VMSZ támogatottsága
csökkent
2016. április 25. – MTI, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Népszabadság
Aleksandar Vučić szerb kormányfő pártjának abszolút többségét, a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) gyengülését mutatják a szerbiai választási bizottság (RIK) hétfőn közölt
előzetes adatai. A RIK hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján az adatok 97,46 százalékának
feldolgozását követően közölte, hogy a legtöbb szavazatot (48,25 százalék) a kormányzó Szerb
Haladó Párt (SNS) szerezte meg, ami a becslések szerint 131 mandátumot jelent majd, azaz
egyedül is többsége lesz a 250 fős szerbiai parlamentben. A második helyen a SNS eddigi
baloldali koalíciós partnere, az Ivica Dačić vezette Szerbiai Szocialista Párt (SPS) végzett 11,01
százalékkal. A korábbi becsléseket is felülmúlva, a voksok 8,05 százalékát szerezte meg az
ultranacionalista Szerb Radikális Párt (SRS).
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2016. április 25. – transindex.ro
Az RMDSZ jelöltállítási folyamatáról, az MPP-vel való együttműködésről, a női jelöltekről és
a marosvásárhelyi helyzetről, a román pártok jelöltállítási nehézségeiről és felelősségéről,
árnyékjelentésről és emberi jogi jelentésről, illetve az 5000-es alternatív nyelvhasználati
küszöbről kérdezte Balázsi-Pál Előd az RMDSZ elnökét, Kelemen Hunort A politika belülről
friss kiadásában

Erdély

Kelemen Hunor: nem térünk vissza a sérelmi politizáláshoz

Saját jelöltje lesz a PSD-nek Marosvásárhelyen
2016. április 25. – transindex.ro, Krónika
Saját polgármesterjelöltet indít Marosvásárhelyen a PSD, Sergiu Papuc ügyvédet jelölik a
tisztségre. A PSD Maros, Hargita és Kovászna megyei kampányának vezetője, Mircea Dusa a
hétvégi kongresszuson arra buzdította Marosvásárhely román lakosságát, hogy szavazataikat
ne pazarolják el több jelölt támogatására, szavazzanak egy polgármesterjelöltre, mert a
szavazatok megosztása a magyar jelölt győzelmének kedvez.

Iktatta a Kolozs megyei tanácsosjelölteket az RMDSZ
2016. április 25. – transindex.ro, maszol.ro
Hétfőn iktatta a Kolozs megyei tanácsosi jelöltségeket és támogatói aláírásokat az RMDSZ
Kolozs megyei Szervezete a kolozsvári Prefektúrán. Összesen 47 tanácsosi jelöltséget és 8888
támogatói aláírást adtak le. Az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosi listáján az első helyet Vákár
István, a Kolozs megyei Tanács alelnöke, a második helyet ifj. Deák Ferenc, a Kolozs megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke foglalja el. Harmadik helyre került Balla Ferenc, negyedik helyre
Lőrinczi Zoltán, Kolozs megyei tanácsos került. Az ötödik helyen az ifjúság jelöltje, Enyedi
Tamás van, a hatodik helyet Keizer Róbert, a MPP Kolozs megyei szervezetének elnöke kapta.

Arros Orsolya és a tanácsosjelöltek is leadták a dokumentációjukat
2016. április 25. – transindex.ro
Arros Orsolya székelyudvarhelyi polgármesterjelölt és az RMDSZ városi tanácsosai hétfőn
adták le a választási bizottság irodájában a szükséges okmányokat. "Sosem politizáltam, és
most sem politikusnak készülök. Városvezetésre vállalkozom, Székelyudvarhely fejlesztéséért
akarok dolgozni egy olyan csapattal, amely látja és tudja, hogy szervezeten belül is
megújulásra van szükség" – mondta Arros Orsolya a dokumentáció leadásakor.

Régiósítás: „A magyarságnak az optimális változat sem lenne jó”
2016. április 25. – maszol.ro
Ha Hargita, Kovászna és Maros megye egyetlen közigazgatási régiót alkotna, a magyarság
számára ez a verzió is hátrányt jelentene - hangzott el a Kulturális Autonómia Tanács (KAT)
legutóbbi
Nemzetpolitikai
kerekasztal-beszélgetésén
Kolozsváron.
A
lehetséges
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Marosvásárhely: iktatta jelölését Soós Zoltán

Erdély

alkotmánymódosítás kiemelt témáival foglalkozó esemény az egységes nemzetállam és a
hivatalos nyelv kérdését is érintette, ugyanakkor az is terítékre került: módosításkor nagy
valószínűséggel kizárnák a melegházasság jogi lehetőségét.

2016. április 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Hétfő délelőtt leadta a polgármesteri választáson induló Soós Zoltán független jelölt a több
mint hatezer támogató aláírást tartalmazó iratcsomóját. Az eseményre az RMDSZ-esek
mellett Soóst elkísérték az EMNP és az MPP képviselői is. A rögtönzött sajtótájékoztatóján
Soós Zoltán köszönetet mondott a több mint hatezer támogatónak – köztük románoknak és
cigányoknak is –, akik szintén változást szeretnék elérni Marosvásárhelyen. A magyar
polgármesterjelölt május 5-én indítja a kampányát, a kampányszékház avatóját szerdán tartja
a Teleki-Köpeczi házban. Mivel a választási kampányra vonatkozó szabályok megszigorodtak,
nagy hangsúlyt fektetnek a választók közvetlen megszólítására, megkeresésére.

Áll a bál a gyergyói RMDSZ-ben
2016. április 25. – Krónika
Elsősorban az RMDSZ diktatórikus nyomásgyakorlásával magyarázza Bajkó László, a
szövetség korábbi gyergyószentmiklósi polgármesterjelöltje, hogy vasárnap visszalépett a
jelöltségtől, és a szervezetből is távozott. Ugyanakkor szerinte ez az ára annak, hogy a helyi
szervezet képviselőjelölt-listája eredeti formájában megmaradjon.

Az MPP elnöke szerint „a helyén kell kezelni” a 2013-as szavait
2016. április 26. – Krónika
Cáfolja a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, hogy a korrupcióban való részvétel
szükségességéről beszélt azon a 2013-as zártkörű beszélgetésen, amelyről a napokban került
fel rövid hangfelvétel a világhálóra. Biró Zsolt a Krónikának azt állítja, általánosságban
beszélt a csúszópénzadásról és arról, hogy Romániában általános tendencia a korrupció. A
politikus közölte, a közelgő választásokra tekintettel nem merült fel a lemondása.

Lebukás
2016. április 26. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „a politikában régóta bejáratott gyakorlatot alkalmazza három
évvel ezelőtt elhangzott beszédének nyilvánosságra kerülése után az MPP elnöke. Eszerint
annak semmi jelentősége nincs, ha egy politikus téved, következménye annak van, ha ezt
beismeri. Biró Zsoltot a jelek szerint a tények nem zavarják, és saját politikai megmentése
érdekében – horribile dictu – a saját szavait is képes kiforgatni. Holott a világhálón közzétett
hangfelvétel tanúsága szerint eléggé nyilvánvaló és érthető, milyen kontextusban beszélt
2013-ban a polgári alakulat vezetője a korrupcióról és annak egyik legfontosabb eszközéről, a
„spágáról”. Nem, még véletlenül sem általánosságban fogalmazott, hanem nagyon is
konkrétan meghatározta az irányvonalat: azért kell ott lennie az MPP-nek a bukaresti
parlamentben, hogy ne maradjon ki a kenőpénzadás és -szerzés Dâmboviţa-parti
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Erdély

folyamatából. Ráadásul a polgármestereknek közpénzből kell „kigazdálkodniuk” a
csúszópénzre valót, mindezt pedig annak érdekében, hogy négy év múlva ismét választást
nyerhessenek”.

2016. április 25. – hirek.sk
Megkezdte a tervezett, Révkomáromot és Komáromot majdan összekötő új Duna-hídhoz
vezető útszakasz építésének előkészítését a Szlovák Közútkezelő Vállalat. Az ÉszakKomáromot Dél-Komárommal összekötő híd megépítésére több mint 100 millió eurót
szavazott meg az Európai Bizottság (EB). A határon átnyúló szlovák-magyar projektet uniós
pénzek felhasználásával az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz program keretében
finanszírozzák majd.

Felvidék

Készül az új komáromi Duna-hídhoz vezető út

Több iskola is nyitna nulladik osztályt
2016. április 26. – Új Szó
A 2013-as és 2014-es hullámvölgy után tavaly és idén is enyhén növekedett a beíratott elsősök
száma Komáromban, a magyar, illetve a szlovák iskolát választók aránya pedig huzamosabb
ideje 60–65, illetve 35–40 százalék között van. A lakosság nemzetiségi összetétele kb. 60:40
százalék a magyarok javára.

Elégedettek a beiratkozási eredményekkel Léván

Tartományi választások: 50%-os feldolgozottsági adatok szerint nyolc párt a
bejutó
2016. április 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A Tartományi Választási Bizottság a szavazatok több mint 50 százalékos feldolgozottsága
mellett közölte, eszerint nyolc lista jutna be a tartományi parlamentbe. A 120 tartományi
képviselőből a Szerb Haladó Pártnak 65, a szocialisták köré tömörülő koalíciónak 12, a VMSZ
köré tömörülő koalíciónak 11, a demokratáknak és a radikálisoknak 10-10, a ligának 7, a
Magyar Mozgalom – VMDK listának 4, a Zöld Pártnak pedig egy képviselője lenne. Vučić
közölte: Pásztort fogja tartományi házelnöknek javasolni.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 26.

Vajdaság

2016. április 26. – Új Szó
Jó döntésnek bizonyult, hogy közös udvarba költözött az Eszterlánc Óvoda, a Juhász Gyula
Alapiskola és a Czeglédi Péter Református Gimnázium Léván. Húsz leendő elsőst írattak be a
Juhász Gyula Alapiskolába, amely tizenhat régióbeli község gyűjtőiskolájaként is szolgál.
Lőrincz Katalin, az alapiskola igazgatóhelyettese elmondta, elégedettek a beiratkozási
eredményekkel, jelenleg tizenhat elsősük és ugyanennyi kilencedikesük van.
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2016. április 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
gor Mirović, a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke kijelentette, pártja tartományi szinten
biztosan koalícióra lép a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ), írja a 021.rs.
„Természetesen tárgyalunk a többi párttal is, de nem teszünk kompromisszumokat a
Vajdaság gazdasági fejlődését érintő kérdésekben és a jelenlegi politika megváltoztatását
illetően, mert a polgárok a választásokon egy új politikának szavaztak bizalmat. A Vajdaságon
belüli viszonyok rendezése terén sem kötünk kompromisszumokat, mert a jelenlegi politika
sok hibát vétett, a polgárok pedig tömegesen elutasították azt. A jövendőbeli szövetségeket a
saját politikánk irányvonala mentén kötjük” – jelentette ki. Hozzátette, még nem tárgyaltak a
tartományi kormányfőjelölt személyéről, de az elkövetkező tíz napban erre is fény derül,
ahogy a lehetséges koalíciós partnerekkel is a következő héten tárgyalnak.

Vajdaság

Mirović: Tartományi szinten biztosan koalícióra lépünk a VMSZ-szel

Pásztor István megköszönte a szavazók bizalmát
2016. április 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A 2016. április 24-ei előre hozott parlamenti, valamint tartományi és önkormányzati
választások eredményének végleges ismerete nélkül is látható, hogy a vajdasági magyar
közösség egységes maradt, a polgárok nagyszámban vettek részt a választásokon és nem
ingott meg a bizalmuk a Vajdasági Magyar Szövetségben, áll a párt közleményében, melyet
Pásztor István írt alá.

Újvidéken is taroltak a haladók
2016. április 25. – Vajdaság Ma
A választások után a 78 tagú újvidéki képviselő-testületbe összesen kilenc lista kerül be,
köztük három kisebbségi, a legtöbb szavazatot (40,36 százalék) pedig a Szerb Haladó Párt
szerezte meg, jelentette be ma Marko Radin, a Városi Választási Bizottság tagja. A Tanjugnak
adott nyilatkozatában elmondta, a haladók listájára 70 084 újvidéki adta le voksát, a második
helyen az Elég volt – Saša Radulović lista végzett 9,70 százalékkal, vagyis 16 841-en szavaztak
erre a listára. A Szerb Radikális Pártnak 14 800 polgár szavazott bizalmat a tartományi
székvárosban, ami 8,52 százalékot jelent.

Vučić mindenki miniszterelnöke lesz
2016. április 25. – Pannon RTV
Minden szerbiai állampolgár miniszterelnöke leszek – üzente Aleksandar Vučić. A Szerb
Haladó Párt elnöke szerint történelmi jelentőségű győzelmet arattak a választásokon.
Megmutattuk, hogy Szerbia egységes és az európai utat választja – hangoztatta Vučić.
Kiemelte, az eredmény egy megerősítést jelent az uniós törekvéseknek. Az utóbbi 25 évben
ezek voltak a legbékésebb választások, a legkevesebb szabálytalansággal – tette hozzá.
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Konferencia a kárpátaljai egészségügy megújulásáért
2016. április 26. – karpatalja.ma
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati
koordinációjáért felelős kormánybiztosság az Itt Magyarul Is programot működtető Pro
Cultura Subcarpathica civil szervezettel közösen orvoskonferenciát szervez május 14-én
Beregszászban. Az Újdonságok a gasztroenterológiában címmel meghirdetett eseménynek a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosít helyszínt. A szervezők célja, hogy a
magyar nyelven (is) szolgáltatást nyújtó egészségügyi dolgozók az anyagi támogatás mellett
szakmailag is fejlődjenek.

Vajdaság

2016. április 25. – Pannon RTV, Magyar Szó
Az új szerbiai kormány várhatóan a Szerb Haladó Párt rendkívüli közgyűlése után, tehát a
május 28-át követő időszakban alakul meg – mondta Aleksandar Vučić. A Szerb Haladó Párt
elnöke hozzátette, javasolni fogja Pásztor Istvánt a tartományi képviselőház elnöki posztjára,
valamint elmondta, hogy nem zárja ki annak lehetőségét, hogy más pártok is részt vegyenek a
tartomány kormányzásában.

Kárpátalja

Új kormány a Szerb Haladó Párt közgyűlése után alakul meg

Jubilált a nagyszőlősi művészeti iskola
2016. április 26. – karpatalja.ma
Megalapításának hetvenedik évfordulóját ünnepelte a Nagyszőlősi Bartók Béla Művészeti
Iskola – tette közzé a Novini Zakarpattya hírportál április 23-án. Az ünnep alkalmából a
szervezők háromórás koncerttel készültek. Klasszikus és népi darabokat, valamint
táncelőadást láthatott a közönség. A jubileumi rendezvényen részt vett az ungvári magyar
főkonzulátus konzulja, a járási és városi vezetőség képviselői, az iskola volt tanárai és
növendékei.

Jobbik-közeli alapítvány üzemelteti a Kárpáthír nevű putyinista híroldalt
2016. április 26. – 444.hu, Magyar Nemzet
Az impresszum normális esetben egy újság kevésbé izgalmas rovatai közé tartozik, de a
karpathir.com nevű, tavaly óta olvasható kárpátaljai híroldalra ez az általánosítás a
legkevésbé sem igaz. Pedig az impresszumuk első pillantásra nem tűnik különösebben
felzaklatónak. De ha hozzátesszük, hogy az impresszumban feltüntetett újságírók nemhogy
Ungváron, de Kárpátalján sem léteznek, a helyzet már sokkal izgalmasabb. Ha pedig azt is
hozzátesszük, hogy a helyiérdekű hírek mellett nyilvánvaló orosz propagandacikkeket és
közlő lap egy Jobbik-közeli kalocsai alapítványé, akkor már helyben is vagyunk.
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2016. április 25. - Volksgruppen
Április 23-án került megrendezésre a harmadik Tavaszi Ünnepség a Felsőőri Református
Olvasókör szervezésében. Az estet az olvasókör gyermektánccsoportja Cha-Cha-Cha, Rumba,
Samba táncokkal nyitotta meg, majd a tavaly összeállt felnőtt néptánccsoport régi helyi
táncokat mutatott be a Drobits vendéglőben Felsőőrött.

Őrvidék

Meglepetésekkel teli Tavaszi Ünnep

2016. április 25. – Nemzeti Regiszter
Több száz nézőt vonzott az az április közepi színházi előadás szerte Ontario tartományban,
amit a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége szervezett és terjesztett. Sokak hiányolják a
diaszpórában élők közül a friss színházi élményt, az anyanyelvi kultúra megélésének ezt a
formáját, ezért nem meglepő, hogy az alig két hetet felölelő időszakban hat helyszínre kaptak
meghívást a Marosvásárhelyről érkező fiatal színészek és rendezőtársuk.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. április 26. – Kossuth Rádió
A VMSZ kész az együttműködésre Alekszandar Vucsics Haladó Pártjával
A Vajdasági Magyar Szövetség minden szinten kész az együttműködésre a szerbiai
választások abszolút győztesével, Alekszandar Vucsics Haladó Pártjával. A magyar listáról
összesen 4 képviselő kerül be a 250 fős belgrádi parlamentbe. Ez két fővel kevesebb, mint két
éve, szavazatokban pedig 19 ezer a magyar veszteség.
A magyarok civakodásából nevető harmadikakként a szerb pártok profitáltak
A magyarok civakodásából nevető harmadikakként a szerb pártok profitáltak. Önkormányzati
szinten a VMSZ nem volt képes megtartani korábbi szavazóbázisát, de a Magyar Mozgalom
sem tudott megnyerni magának minden, a VMSZ-től elforduló magyar szavazót. Néhány,
magyar szempontból fontos helyhatósági választási eredményt ismertet a Határok nélkül
riportere.
A szerbiai választásokat értékelő konferenciát tartottak a Magyarság Házában
A VMSZ minden szinten kész együttműködni a Szerb Haladó Párttal. Pásztor István VMSZelnök ma Budapesten nyilatkozott erről a Határok nélkülnek, azután, hogy elemezte a
választási eredményeket Potápi Árpád János államtitkárral és Kántor Zoltánnal, a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójával. Pásztor István mostanig a Vajdasági
Képviselőház elnöke is volt.
Április 26-a a jelöltállítási határidő a romániai önkormányzati választásokra
Április 26-a a jelöltállítási határidő a romániai önkormányzati választásokra. A pártoknak
véglegesítették a jelöltlistákat, körvonalazódik a magyar összefogás vagy a magyar-magyar
verseny választási térképe. A Határok nélkül riportere a Hargita megyei kerületi választási
irodánál kérdezte az RMDSZ képviselőit.
Marosvásárhelyen a magyar pártok támogatásával hivatalosan is polgármesterjelöltté vált Soós Zoltán.
Soós Zoltán, marosvásárhelyi polgármesterjelölt ma délelőtt hivatalosan iktatta jelölését,
leadta az indulásához szükséges támogatói aláírásokat a városi kerületi választási irodában. A
6 ezer támogatói aláírást tartalmazó iratköteg leadása után nyilatkozott.
A Partiumi Keresztény Egyetem
sajtótájékoztatót Tőkés László

válságkezelésének

ügyében

tartott

A Partiumi Keresztény Egyetem válságkezelésének ügyében tartott sajtótájékoztatót Tőkés
László az egyetem Alapítói Tanácsának elnöke és Pálfi József a magyar állami fenntartású
intézmény rektora.
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Visszatér eredeti helyszínére a Gombaszögi Nyári Tábor
Felvidéken elhagyja a krasznahorkaváraljai kempinget a Gombaszögi Nyári Tábor, és 2016ban 11 év után visszatér eredeti helyszínére a gombaszögi völgybe. Magyarország hathatós
támogatásával a tábor főszervezője a Sine Metu Polgári Társulás megvásárolta a történelmi
gyökerekkel rendelkező területet.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 26.

9

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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