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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Többmillió forintos fejlesztési támogatást kapott a komáromi és gútai 
szakközépiskola 
2016. április 19. – MTI, Kormány.hu, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Idők 

Magyar jövő csak a magyar fiatalok lehetőségeinek bővítésével, megélhetésük feltételeinek 

biztosításával lehetséges - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára Komáromban, a "2015 a külhoni magyar szakképzés éve" 

program keretében megvalósított fejlesztések átadásának első állomásán. A program 

részeként a helyi Ipari Szakközépiskola 15 millió forint, a gútai Magán Szakközépiskola 10 

millió forint fejlesztési támogatást kapott. Beszédében Szilágyi Péter felidézte: a magyar 

kormány másfél éve vágott bele abba a munkába, amelyet a nemzetpolitikában gazdasági 

irányváltásnak neveznek. Kifejtette: ennek egyik legfontosabb lépése annak tudatosítása, 

hogy a Kárpát-medencei magyar közösségek megtartása érdekében már nem elegendő a 

magyar identitás megerősítését szolgáló oktatás és kultúra támogatása. 

 

Eredményes a Mikes Kelemen-program 
2016. április 19. – MTI, Kormány.hu, hirek.sk, Nemzeti Regiszter, Magyar Hírlap 

Eredményes a diaszpóra hagyatékának összegyűjtését célzó Mikes Kelemen-program, eddig 

közel 186 köbméternyi dokumentum gyűlt össze - mondta Szilágyi Péter nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatón. Szilágyi Péter elmondta: azokat a 

dokumentumokat szeretnék összegyűjteni, amelyeket már nem tudnak kezelni a 

diaszpórában, vagy mert már idős embereknél találhatóak, vagy mert olyanoknál, akik nem 

beszélnek magyarul. A könyvek, újságok mellett többek között apró nyomtatványokat, 

plakátokat, fotókat, hanganyagokat gyűjtöttek össze, mintegy 186 köbmétert. Ebből 110 

köbméter már Magyarországon van, 62 köbmétert a közeljövőben várnak, és 14 köbméter 

még Dél-Amerikában található. Hozzátette: eddig 50 ezer dokumentumot dolgoztak fel az 

OSZK könyvtárosai. 

 

Vége, nyert a román nyelv a MOGYE-ügyben 
2016. április 20. – Erdély Ma, MTI, Transindex, Erdon.ro, Híradó,  

Egy jogerős bírósági ítélet szerint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

(MOGYE) törvényesen tartják a magyar tagozaton tanuló hallgatók számára is román nyelven 

a gyakorlati oktatást, háttérbe szorítva a magyar anyanyelvű tanulók anyanyelvhasználatát. 

„A legfelsőbb bíróság felháborító politikai döntést hozott, melynek semmi köze nincsen az 

igazságszolgáltatáshoz" – jelentette ki kedden este Kincses Előd, aki szerint a bírák arra sem 

tettek kísérletet, hogy megértsék a jogi helyzetet, különösebb mérlegelés nélkül ítélkeztek. 

Üdvözölte viszont az ítéletet Leonard Azamfirei, a MOGYE rektora.  
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http://www.hirek.sk/itthon/20160419145609/Tobbmillio-forintos-fejlesztesi-tamogatast-kapott-a-komaromi-es-gutai-szakkozepiskola.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160419145609/Tobbmillio-forintos-fejlesztesi-tamogatast-kapott-a-komaromi-es-gutai-szakkozepiskola.html
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/eredmenyes-a-mikes-kelemen-program
http://erdely.ma/oktatas.php?id=202729&cim=vege_nyert_a_roman_nyelv_a_mogye_ugyben
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Hallgatólagosan elfogadták a román jelképek megsértését tiltó törvényt 
2016. április 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Erdély Ma, Nyugati Jelen, 

Magyar Nemzet 

Hallgatólagosan elfogadta a bukaresti szenátus azt a törvénytervezetet, amely egytől három 

évig terjedő szabadságvesztéssel sújtaná a román nemzeti és hatósági jelképek nyilvános 

megsértését. A News.ro hírügynökség keddi tájékoztatása szerint a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) és az Országos Szövetség Románia Haladásáért (UNPR) 36 képviselője által tavaly 

előterjesztett javaslatot március 16-án megvitatta a felsőház, ám nem bocsátották szavazásra. 

Mivel a jogszabálytervezet elfogadásának határideje április 12-én lejárt, ám nem szavaztak 

róla, a szenátus hallgatólagosan elfogadta a dokumentumot. Döntéshozó kamara viszont a 

képviselőház. A törvénytervezet a büntető törvénykönyv ama cikkelyének visszaállítását 

kezdeményezi, amely a nemzeti jelképek nyilvános megsértését büntetné egytől három évig 

terjedő börtönbüntetéssel. A módosító javaslat nemcsak a Románia címerével, zászlajával, 

himnuszával szemben tanúsított megvetést büntetné, hanem azokat is fél évtől két évig 

terjedő börtönnel sújtaná, akik a hatósági jelvényekkel szemben tiszteletlenül viselkednek. 

 

Tőkés: szélárnyékba került a kisebbségi kérdés Európában 
2016. április 19. – Krónika, MTI 

A kedvezőtlen etnikai folyamatok következtében fennálló, válságos helyzet orvoslására és 

megoldására csakis az autonómiaalapú konfliktuskezelés mutatkozik alkalmasnak – mondta 

Tőkés László képviselő az Európai Parlamentben tartott konferencián. Az Autonómia és 

stabilitás Európában című keddi rendezvényen elhangzott véleménye szerint a diszkrimináció 

tilalmának elve, illetve a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek emberi jogainak védelme 

csak felületi kezelését jelenti a kisebbségek valós problémáinak. „Ezek legfeljebb lassítani 

képesek a kisebb nemzeti közösségek rohamos identitásvesztését és drámai pusztulását" – 

idézte az EP-képviselőt az MTI. 

 

Végleges: közös Néppárt-MPP polgármesterjelölt lesz Székelyudvarhelyen 
2016. április 19. – Erdély Ma, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

„Tekintve, hogy politikai tevékenységem egyik legfontosabb célja mindig is Udvarhely 

fejlődésének biztosítása és a helyi közösség érdekeinek képviselete volt, újraelemezve és 

átgondolva a helyzetet, úgy döntöttem, hogy visszalépek a Néppárt helyi szervezete által 

felajánlott polgármesteri jelöléstől” – jelentette be kedden Zakariás Zoltán. A Néppárt 

országos választmányának elnöke közölte, az EMNP és az MPP helyi szervezetei megegyeztek 

az önkormányzati választásokon való közös indulásról, létrejött a választási koalíció, amelyet 

hétfőn jegyeztek be a megyei választási bizottságnál. 
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http://www.kronika.ro/belfold/hallgatolagosan-elfogadtak-a-roman-jelkepek-megserteset-tilto-torvenyt
http://www.kronika.ro/kulfold/tokes-szelarnyekba-kerult-a-kisebbsegi-kerdes-europaban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=202716&cim=vegleges_kozos_neppart_mpp_polgarmesterjelolt_lesz_szekelyudvarhelyen
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Kisebbségi kérdésekre hívta fel az emberi jogi biztos figyelmét Korodi Attila 
Strasbourgban 
2016. április 19. – transindex.ro 

Két fontos témát ajánlott az Európai Néppárt részéről Nils Muižnieks, az Európa Tanács 

emberi jogi biztosa figyelmébe Korodi Attila parlamenti képviselő április 18-án 

Strasbourgban, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének plenáris ülésén. A képviselő 

egyrészt felhívta a figyelmet arra, hogy szükség van a biztonság, illetve az emberi jogok 

kérdésének egyensúlyban tartására. Kiemelte azt is, hogy ha a tagállamok megfelelőképpen 

használják a biztonsági procedúrákat, az nem fog az emberi jogok rovására menni. Másrészt 

Korodi arról beszélt, hogy az emberi jogok kisebbségi jogok hiányában nem léteznek, és 

sosem léteztek. Ezért tehát nem elég Grúziára, illetve a roma kérdésre koncentrálni, hanem 

követni kell az összes tagállamban a kisebbségek helyzetét, mert ez globális szinten 

rohamosan rosszabbodik, csökken a tolerancia, a kisebbségi jogokat egyre kevésbé veszik 

figyelembe, és az őshonos kisebbségek kis arányban tudnak részt venni az országok 

döntéseinek meghozatalában. Egy feszült Európa elsődleges vesztesei pedig a kisebbségek – 

mondta a politikus. 

 

Ionela Ciotlăuş marosvásárhelyi polgármester akar lenni 
2016. április 19. – transindex.ro 

Ionela Ciotlăuş az első, aki hivatalosan is jelentkezett a marosvásárhelyi polgármesteri 

tisztségért való megmérettetésre, tudósít az Erdély FM. Az ALDE politikusa hétfőn nyújtotta 

be a kerületi választási irodához az indulásához szükséges iratcsomót, többek között a 

mintegy 1400 támogató aláírást is. Ionela Ciotlăuş szerint szemléletváltásra van szükség 

Marosvásárhelyen, a városnak egy új polgármesterre van szüksége, aki román, rátermett és 

dolgos. 

 

9000 jelöltje lesz az RMDSZ-nek a helyhatósági választásokon 
2016. április 19. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Erdély Ma, 

MTI, hirado.hu 

Kilencezer jelölttel indul az RMDSZ az önkormányzati választáson – derül ki a jelöltállítási 

folyamat lezárását követő összesítésekből. Az RMDSZ-nek – amelynek célja, hogy a magyar 

képviselet súlyát megőrizze és megerősítse az önkormányzatokban – mintegy 300 

polgármesterjelöltje, több mint 500 településen helyi listája és 16 megyei tanácsosi listája van 

Erdély 15 megyéjében és Gorzsban is - közölte a szövetség. Az új választási törvény ütemterve 

szerint április 26-ig lehet iktatni a választási listákat, május 6. a kampány kezdete, június 5. a 

választás napja. 

 

Brüsszelben szervez konferenciát a kisebbségi jogokról a Kós Károly Akadémia 
2016. április 19. – transindex.ro 

Az egyéni jogokról és autonómiákról, jó és rossz együttműködési modellekről, az identitás 

megtagadásáról és asszimilációról, követendő és elvetendő gyakorlatokról egyaránt szó lesz 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42475
http://itthon.transindex.ro/?hir=42475
http://itthon.transindex.ro/?hir=42470
http://itthon.transindex.ro/?hir=42472
http://itthon.transindex.ro/?hir=42477
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azon a konferencián, amelyet a Kós Károly Akadémia tart április 20-án, szerdán Brüsszelben, 

a Wilfried Martens Központ és partnerei által szervezett net@work rendezvénysorozaton. Az 

Együttműködés vagy szembenállás: nemzeti többségek és kisebbségek viszonya az EU-ban 

című panelbeszélgetés célja rámutatni a nemzeti kisebbségek legfontosabb gondjaira, az 

európai kisebbségvédelem történeti hátterére, az európai intézmények szerepére, valamint 

egy közös európai keretszabályozás irányába vezető lépésekre. 

 

Magyari Tivadar: átlátható, biztonságos oktatási rendszerre van szükség 
2016. április 19. – transindex.ro 

„Az RMDSZ támogatja a fővárosban tüntető pedagógusok álláspontját, annál is inkább, mert 

olyan követeléseket fogalmaznak meg, melyeket a romániai magyar pedagógusokkal 

egyeztetve a Szövetség évek óta újra és újra szóvá tesz” – fogalmazott kedden Magyari 

Tivadar oktatásért felelős ügyvezető alelnök. Úgy véli, az iskolák alulfinanszírozása, az 

osztályok összevonása, a tanulókat túlterhelő tantervek, a nem gyermek-, hanem bürokrácia-

központú oktatás többszörösen sújtja a kisebbségi iskolarendszert, veszélyeztetve annak 

biztonságát. 

 

Vissza kell szolgáltatni a katolikus egyháznak a nagyváradi pénzügyi palotát 
2016. április 19. – maszol.ro, MTI 

Pert nyert első fokon a nagyváradi római katolikus püspökség a Bihar Megyei Tanáccsal 

szemben Nagyvárad egykori pénzügyi palotájának visszaszolgáltatása ügyében - írja keddi 

számában a Krónika. A legfelsőbb bíróság által két éve elrendelt perújrafelvétel után a dél-

romániai Pitești táblabírósága hozott kedvező ítéletet a belvárosi patinás ingatlanért régóta 

küzdő katolikus egyház javára. Cornel Popa Bihar megyei tanácselnök azonban a Krónikának 

leszögezte, hogy a megyei önkormányzat él a fellebbezési lehetőséggel. „Csak akkor tudunk 

gondoskodni róla (az épületről), ha a miénk. Az zavar a legjobban, hogy jelen helyzetben nem 

tudunk semmilyen pénzalapot kiutalni vagy európai uniós támogatásra pályázni a felújítása 

érdekében” - fogalmazott a megyei elöljáró. 

 

Bizonyítékok kizárását kezdeményezték Borbolyék perében 
2016. április 19. – szekelyhon.ro, Krónika 

Várakozással kezdődött és halasztással végződött kedden a Borboly Csaba Hargita megyei 

tanácselnök és tizenkét másik személy ellen indult büntetőper újabb tárgyalása. Több vádlott 

ügyvédje is bizonyítékok kizárását kérte a tárgyalást vezető bírótól.  

 

Tervezeteket nyújtott be az RMDSZ a szociális munkát végző szervezetek 
munkájának könnyítésére 
2016. április 19. – transindex.ro, maszol.ro 

„Szociális munkát végző szervezetek működésének könnyítése céljából dolgoztunk ki két 

törvény-módosító javaslatot, amelyet ma iktattunk a parlamentben. Ezen a szakterületen 

Romániának egy átfogó kerettörvényre van szüksége, amely összhangba hozza a jelenleg 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/63226-magyari-tivadar-atlathato-biztonsagos-oktatasi-rendszerre-van-szukseg
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/63194-vissza-kell-szolgaltatni-a-katolikus-egyhaznak-a-nagyvaradi-penzugyi-palotat
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/bizonyitekok-kizarasat-kezdemenyeztek-borbolyek-pereben
http://itthon.transindex.ro/?hir=42479
http://itthon.transindex.ro/?hir=42479
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érvényben lévő jogszabályokat, és kiküszöböli az ellentmondásokat, hiszen a jelenlegi toldó-

foldó módszer és a finanszírozási rendszer esetlegessége hosszú távon nem nyújt biztonságot 

és megoldást, valamint a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek működését lehetetleníti 

el” – mutatott rá Molnár Zsolt azt követően, hogy a képviselőházban iktatták azt a két 

törvénytervezetet, amelyek az RMDSZ és a szociális munkát végző civil szervezetek közötti 

egyeztetés alapján körvonalazódtak. A jogszabály-módosítást az RMDSZ szenátusi és 

képviselőházi frakcióinak tagjai támogatták aláírásukkal. 

 

Tánczos: az állam bízzon a polgáraiban, ne büntesse őket 
2016. április 19. – maszol.ro 

„Az állam azáltal tudja kiérdemelni a szimbólumai iránti tisztelet, amennyiben bízik a saját 

polgáraiban, nem pedig törvény által előírt büntetések mentén” – fogalmazott Tánczos Barna, 

a Szövetség szenátusi frakcióvezetője azt követően, hogy a szenátusban hallgatólagosan 

átment az a törvénytervezet, amelyt 3 éves büntetéssel sújtaná az állam szimbólumai iránt 

nem megfelelőképpen viszonyulókat. Az RMDSZ-es szenátor szerint a szociáldemokraták 

kezdeményezése legionárius-szellemben védené az állam szimbólumait. Mint ismert a 

javaslat 3 éves börtönbüntetést szabna ki azokra, akik érzelmileg nem viszonyulnak 

megfelelően ezen szimbólumokhoz. 

 

Összecsapott Ádám Valériánékkal a magyar diákszervezet 
2016. április 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

A múlt hét második felétől ismét Bukarestben tüntetnek a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) aktivistái. A civil szervezet tagjai kénytelenek 

voltak időnap előtt véget vetni a marosvásárhelyi utcai tiltakozásuknak, mivel a helyi 

rendőrség több rendellenességet talált a megnyilvánulásukban. Az RMOGYKE ellen a magyar 

diákszövetség emelt panaszt. 

 

Lesz-e magyar kórház Erdélyben? 
2016. április 20. – Fábián Tibor – Magyar Nemzet 

Nemrégiben nagy port vert, hogy egy kolozsvári kórház orvosa kérdőre vonta és az orvosi-

beavatkozást is megtagadta egy székelyföldi lánytól, mert nem tudott jól románul. Ezt 

követően újra hangosabbak lettek az erdélyi magyar kórházat szorgalmazó hangok. A két 

felmerült helyszín Nagyvárad és Csíkszereda volt. Nagyváradon ugyan megtalálhatóak a 

magyar feliratok, azonban a kisebbség nyelvén értő alkalmazottak már hiányoznak, ezért 

kezdeményezte a helyi református egyház a magyar nyelvű kialakítását. Székelyföldön nincs 

probléma a nyelvhasználattal, azonban a kórház fejlesztések rendre elmaradnak ezért ott a 

technikai színvonal az ami hátrányt szenved. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. április 20-i számában olvasható.) 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63227-tanczos-az-allam-bizzon-a-polgaraiban-ne-buntesse-ket
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/osszecsapott-adam-valerianekkal-a-magyar-diakszervezet
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Danko és Bugár egymásra találtak 
2016. április 19. – hirek.sk 

A jelek szerint új idők jönnek. Volt időszak, amikor az SNS és a magyarok kibékíthetetlen 

ellentéte határozta meg a politikát. A nemzetiek csak sértő és primitív hangnemben 

nyilatkoztak mindenről, ami magyar volt. Andrej Danko kétségkívül más habitusú, mint 

elődje Ján Slota volt, de a nemzeti párt eszmeiségében mit sem változott. Most mégis úgy 

tűnik, magyar kérdés ide vagy oda, Andrej Danko és Bugár Béla egymásra talált. 

 

Somorján több magyar elsős lesz 
2016. április 19. – Felvidék Ma 

Megtörténtek a beiratkozások a somorjai alapiskolák első és nulladik osztályaiba. Nagy öröm 

a somorjai magyarok számára, hogy idén több gyermeket írattak be magyar iskolákba az 

előző évekhez képest. A Corvin Mátyás Alapiskolában 61, a Tejfalusi Alapiskolában pedig 15 

kisdiák kezdi el az új tanévet szeptembertől. A Corvin Mátyás Alapiskolában három, a 

Tejfalusi Alapiskolában egy első osztály nyílik ősszel. A szlovák tannyelvű intézménybe 135 

gyermeket írattak be a csallóközi városban. 

 

Gál Gábor: Kotlebáékat el kell szigetelni 
2016. április 20. – Új Szó 

A Híd parlamenti képviselőit koalíciós partnerként köti a koalíciós szerződés. A képviselők 

munkájának irányításáért, az egyezségek parlamentben történő betartásáért a parlamenti 

frakció vezetője a felelős. Gál Gáborral, a Híd frakcióvezetőjével beszélgetett az Új Szó. 

 

Szabadka: Incidens a képviselő-testületi ülésen 
2016. április 19. – Vajdaság Ma 

Almási Szilárd a szabadkai képviselő-testület ülését kedden azzal szakította meg, hogy egy 

halom papírfecnit szórt Ilija Maravić házelnök elé. Az állami földek bérbeadásáról szóló éves 

program miatt hívták össze a mai ülést, azonban Almási, aki az LDP-LSV-Most képviselői 

csoport tagja, a szószéknél a földterületek helyett a Népszínház lebontásáról és építéséről 

kezdett el beszélni, emlékeztetve arra a 400 ezer téglára, amely hat évvel ezelőtt tűnt el. Rövid 

beszéde után Ilija Maravić, a képviselő-testület elnöke elé szórt egy csomó papírfecnit, 

amelyek Almási szerint az eltűnt téglákat szimbolizálják. 

 

Ajándék a majdányi óvodának és az iskolába indulóknak 
2016. április 19. – Pannon RTV 

Majdányra látogattak kedden a Vajdasági Magyar Szövetség törökkanizsai, valamint a párt 

tartományi, illetve köztársasági képviselőjelöltjei. A helyi óvodának új asztalokat és székeket 

adtak át, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke pedig 

átnyújtotta a magyarországi Rákóczi Szövetség iskolakezdési csomagjait az iskolai előkészítős 

gyerekeknek.    
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http://www.hirek.sk/belfold/20160419103305/Danko-es-Bugar-egymasra-talaltak.html
http://felvidek.ma/2016/04/somorjan-tobb-magyar-elsos-lesz/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20017/Szabadka-Incidens-a-kepviselo-testuleti-ulesen.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=266484
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A VMSZ kampányzáró rendezvénye Nagybecskereken 
2016. április 19. – Pannon RTV 

A nagybecskereki Toša Jovanović Népszínházban tartotta tegnap este kampányzáró 

rendezvényét a Vajdasági Magyar Szövetség városi szervezete. Sztojkó József önkormányzati 

listavezető, Puskás János tartományi képviselőjelölt, Kovács Elvira köztársasági 

képviselőjelölt és Pásztor István, a VMSZ elnöke szóltak az egybegyűltekhez. A VMSZ korábbi 

parlamenti frakciójának tagjai vannak a párt köztársasági képviselőjelöltjeinek első öt helyén. 

Fő feladatuknak tartják a részarányos foglalkoztatás bevezetése. 

 

Óbecsén ismertette programját a VMSZ 
2016. április 19. – Pannon RTV 

Április 24-e Szent György napjára esik. Ezen a napon a magyar közösség számára is fontos 

döntések születnek majd – hangzott el egyebek mellett a Vajdasági Magyar Szövetség tegnap 

esti lakossági fórumán, Óbecsén. A rendezvényen a Prosperitati Alapítvány új pályázatait is 

ismertették. Óbecsén a helyhatósági választásokon a kettes sorszám alatt szerepel majd a 

Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt 

alkotta koalíció. 

 

Magyar támogatással készült holokausztemlékművet avattak Kárpátalján 
2016. április 19. – MTI, InfoRádió, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Azokra a honfitársainkra emlékezünk ma, akik az egyik leghátrányosabb sorsú magyar 

nemzetrész zsidó tagjai voltak, s akiknek az elpusztítása hazánk egyik legnagyobb tragédiája, 

amiért a korabeli Magyarország is felelős - jelentette ki Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség 

európai ügyekért felelős államtitkára kedden a kárpátaljai Bilkén, a holokauszt helyi 

áldozatainak állított emlékmű avatásán. Hozzátette: az emlékezés először is szembenézés, 

mégpedig nemcsak a múlt, hanem a jelen és a jövő felelősségével, ahogy ezt tesszük ma is a 

holokauszt magyarországi emléknapja alkalmából, hiszen 1944. április 16-án kezdődött az 

első gettók felállítása a korabeli Magyarország kárpátaljai területén. 

 

Egyelőre nem indokolt a mozgósítás Ukrajnában 
2016. április 19. – karpatalja.ma 

Idén jöhet az újabb mozgósítási hullám, ám konkrét időpontot még nem tűztek ki – 

tájékoztatott Sztepan Poltorak védelmi miniszter egy április 18-i sajtótájékoztatón. – Ha lesz 

mozgósítás, akkor a keleten kialakult helyzettől függően, várhatóan egy hullámban valósul 

meg – mondta Poltorak. – Egyelőre azonban elegendő szerződéses katona szolgál a hadsereg 

kötelékében, így nem indokolt a mobilizáció. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=266423
http://pannonrtv.com/web2/?p=266415
http://inforadio.hu/kulfold/2016/04/19/holokausztemlekmuvet_avattak_karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/egyelore-nem-indokolt-a-mozgositas-ukrajnaban/
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Középpontban az emberközeliség 
2016. április 19. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap este tartotta 9. soros ülését a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 

Közösség Tanácsa. Az ülés kezdetén Anton Balažek, Lendva Község polgármestere 

tájékoztatta a tagokat arról, hogy a község indul a 2025-ös Európa Kulturális Fővárosa című 

pályázaton. Erről a községi tanács holnap hoz döntést. Az ülésen a községi magyar 

önkormányzat társalapított intézményeibe kinevezett tanácstagok, valamint az intézetek 

igazgatói beszámoltak tevékenységükről. Terítéken volt a lendvai magyar önkormányzat, 

valamint az EUROMUR Kft. 2015-ös zárszámadásának és munkaprogramjának megvitatása 

és elfogadása is. 

 

Kárpát-medencei Élelmiszer-előállítók Konferenciája muravidéki résztvevőkkel 
2016. április 19. – Muravidéki Magyar Rádió 

Budapesten zajlik a Kárpát-medencei Élelmiszer-előállítók Konferenciája, melynek 

termékbemutató és árusító része is van. A konferencián a Muravidéket a Muravidéki Magyar 

Gazdák és Vállalkozók Egyesületének tagjai és néhány vállalkozó is képviseli. 

 

1956 - felolvasóest és beszélgetés Felsőőrött 
2016. április 19. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája április 19-én, 19.30-kor tartja meg az 1956-os 

forradalom 60-ik emlékévével kapcsolatos sorozatának első előadását Felsőőrött. A Felsőőri 

Városi Könyvtárban megrendezett előadóesten az Amerikába emigrált és 1956-ban 

Ausztriába menekült Emmerich Koller mutatja be „Egy magyar emigráns emlékezeteiből“ 

című könyvét. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174400819
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174400818
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2769546/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. április 19. – Kossuth Rádió 

Újra hivatalban Sepsiszentgyörgy polgármestere 

Hétfőtől ismét hivatalban van Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád András. A 

politikus bírósági felügyeletét azonban nem oldották fel. 

Ismét kisebbségi kormánybiztos koordinálja a kisebbségi törvénykezést 

Szlovákiában 

Visszaállt a régi rend – a szlovák kormányban ismét kisebbségi kormánybiztos koordinálja a 

kisebbségi törvénykezést, a kapcsolattartást, és felügyeli a jogszabályok gyakorlati 

érvényesülését. Bukovszky László korábban, A. Nagy László biztos idejében is a hivatalban 

dolgozott. Van tehát összehasonlítási alapja. 

Sajtótájékoztató a Mikes Kelemen Program eddig eredményeiről 

2014. január 1-jén indult a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Országos Széchényi Könyvtár 

összefogásával a Mikes Kelemen Program, melynek célja a diaszpóra tárgyi örökségének 

összegyűjtése, Magyarországra szállítása és gondozása. A tengeren túl több gyűjtőpontot 

hoztak létre, ahol le lehetett a hagyatékokat adni, majd egy évvel később kutatók 

kapcsolódtak be a programba. Ma sajtótájékoztató keretében számoltak be a program eddigi 

eredményeiről. 

Bemutatkozik a ReConnect Hungary program 

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága meghallgatást tartott ma. A napirenden a 

ReConnect Hungary, a harmad- és negyedgenerációs amerikai fiatalok óhazába való 

utaztatását célzó program és a magyarországi moldvai csángókat segítő szervezetek 

beszámolói voltak.  

Specifikus tankönyvekből tanulhatják majd a román nyelvet az erdélyi magyar 

gyerekek 

A múlt héten megjelent a bukaresti tanügymininsztérium rendelete, amely jóváhagyta a 

magyar nyelven tanuló 4. osztályosok sepcifikus román nyelv és irodalom tankönyvét. Idén 

ősztől életbe lép a 4. elemiseket érintő új tanterv,  amely értelmében a kisebbségi 

osztályokban idegen nyelvként tanítják az ország nyelvét.   

Hétfőn kezdődött a Szakma Sztár fesztivál 

Hétfőn kezdődött és szerdáig tart az idei Szakma Sztár fesztivál, az országos szakmai 

tanulmányi verseny és a szakma kiváló tanulója verseny döntője Budapesten, a HungExpo 

területén, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Az idei országos döntőben 12 

határon túli fiatal is indul a Felvidékről, Vajdaságból és Kárpátaljáról is.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-19_18:30:00&ch=mr1
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

