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Martonyi János: minden ország érdeke, hogy otthon érezzék magukat a 
kisebbségek 
2013. április 2. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Szabad Újság 

Martonyi János szerint minden ország érdeke, hogy területén otthon érezzék magukat a 

kisebbségek, és Magyarországnak is az a célja, hogy a határon túli magyarok a 

szülőföldjükön találják meg a boldogulásukat, az országnak semmilyen területi követelése 

nincs. A külügyminiszter az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén 

kérdésre válaszolva kifejtette: „az úgynevezett vegyes pártok a magyar nemzetpolitika 

egésze szempontjából elég komoly veszélyt és kockázatot jelentenek”. 

 

Martonyi: Nem jellemzők az ungvárihoz hasonló incidensek Kárpátalján 
2013. április 2. – MTI, hirado.hu 

Vélhetően szélsőséges ukrán nacionalisták voltak a március 16-i ungvári magyarellenes 

támadások elkövetői, az ilyen incidensek mindazonáltal nem jellemzők Kárpátaljára, 

évszázadok óta békében élnek ott egymással az emberek, nincsenek nemzetiségek közötti 

viszályok - közölte Martonyi János külügyminiszter a Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 

országgyűlési képviselő kérdésére adott írásbeli válaszában kedden. A képviselő azt 

firtatta, milyen lépéseket tesz a kormány az ungvári incidensek miatt. 

 

A kormányfő szerint régiókra van szükség a túlzott központosítás helyett 
2013. április 2. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar Nemzet 

Közigazgatási régiókra van szüksége Romániának a jelenlegi "szupercentralizált" rendszer 

helyett - hangoztatta Victor Ponta kedden azon a fórumon, amelyet a tudományos 

akadémián rendeztek az ország regionális átszervezéséről. 

 

Gyulafehérvár: kivezényelték a Sepsi SIC csapat székely zászlót lengető 
szurkolóját a mérkőzésről 
2013. április 2. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

„Az RMDSZ Mikó Imre kisebbségi jogvédelmi szolgálata újabb feljelentést tett a 

Diszkriminációellenes Tanácsnál, az április 1-i gyulafehérvári női kosárlabdameccsen 

történtek alapján, ahol a Sepsi SIC csapat székely zászlót lengető szurkolóját kivezették a 

gyulafehérvári sportcsarnokból” - jelentette be Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, majd 

hozzátette: elmarasztalja a szervezőket, akik helytelenül és etikátlanul jártak el, hiszen a 

teremben több zászlót is lobogtattak a szurkolók - köztük az amerikait is, de csak a székely 

lobogó verte ki náluk a biztosítékot. 
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http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/martonyi-janos-minden-orszag-erdeke-hogy-otthon-erezzek-magukat-a-kisebbsegek
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/martonyi-janos-minden-orszag-erdeke-hogy-otthon-erezzek-magukat-a-kisebbsegek
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/04/02/17/Martonyi_nem_jellemz_k_az_ungvarihoz_hasonlo_incidensek_Karpataljan.aspx?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=32564
http://itthon.transindex.ro/?hir=32568
http://itthon.transindex.ro/?hir=32568
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A románok máig sem ítélték el Valer Marian magyarellenes uszításait 
2013. április 2. – Erdély Ma, Duna Tv 

Magyarok elleni uszító kijelentéseket tett az egyik Szatmár megyei szenátor egy díjkiosztó 

gálán néhány hete. A Szatmárnémetiben tartott gálán Valer Marian szociál-liberális 

politikus még egy gyűlöletkeltő költeményt is elszavalt, amelyben Budapest lerohanására 

buzdított. A megyében élő magyarok szerint szomorú, hogy az üggyel kapcsolatban azóta 

sem szólalt meg senki a politikus pártjából. 

 

Az akadémikusok a történelmi identitások alapján szerveznék a közigazgatási 
régiókat 
2013. április 2. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

A romániai régiókat a történelmi identitások alapján kell megrajzolni – vélekedett több 

akadémikus azon a fórumon, amelyet az ország közigazgatási átszervezéséről rendeztek 

kedden Bukarestben, tudósok és politikai döntéshozók részvételével. 

 

Portik Vilmos: az együttműködés elengedhetetlen 
2013. április 2. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei szervezete a március 21-ei tisztújító 

küldöttgyűlésen újra bizalmat szavazott Portik Vilmos közkapcsolati szakembernek, aki így 

további két évig a Néppárt Maros megyei szervezetének elnöki tisztségét tölti be. A 

tervekről kérdezték. 

 

A magyar szülők a Bolyait akarják 
2013. április 2. - Szucher Ervin - szekelyhon.ro 

Illés Ildikó, Maros megye helyettes főtanfelügyelője reméli, hogy az idén még több szülő 

kap kedved gyermekét beíratni az előkészítő osztályba. Mindezt annak ellenére, hogy a 

híresztelésekkel ellentétben annak, aki szeptember elsejéig betölti a hetedik életévét nem 

kötelező előkészítőbe járnia. Megyeszinten a legnépszerűbb iskola, a Bolyai Farkas 

Gimnázium ügye vár megoldásra. Megítélésében itt nem lenne mit keresnie a felkészítő 

osztálynak. Az iskola számos tanára az elemi osztályok létrehozását is fenntartásokkal 

fogadta. „A magyar szülők azonban teljesen odavannak a Bolyaiért. A körzetesítés 

bevezetése óta sokan képesek lakcímet változtatni, csakhogy gyerekük már első 

osztályosként kerüljön ebbe az iskolába” – mondta el Maros megye helyettes 

főtanfelügyelője. 

 

Jogokat sért a nyelvismeret? 
2013. április 3. – Krónika 

Érvénytelenné nyilvánította a kolozsvári törvényszék azt a tavaly májusi versenyvizsgát, 

amelyen Rostás-Péter István ismételten elnyerte a Kolozsvári Rádió főszerkesztő-

helyettesi tisztségét, mivel a kiírás feltételként szabta meg egy olyan kisebbségi nyelv 

ismeretét, amelyen a radio műsort sugároz – jelen esetben a magyart. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138762&cim=a_romanok_maig_sem_iteltek_el_valer_marian_magyarellenes_uszitasait_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138780&cim=az_akademikusok_a_tortenelmi_identitasok_alapjan_szerveznek_a_kozigazgatasi_regiokat_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138780&cim=az_akademikusok_a_tortenelmi_identitasok_alapjan_szerveznek_a_kozigazgatasi_regiokat_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/portik-vilmos-az-egyuttmukodes-elengedhetetlen
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-magyar-szulok-a-bolyait-akarjak
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72508
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Magyarellenes uszító feliratok a marosvásárhelyi M. Eminescu pedagógiai 
líceumban 
2013. április 3. - Erdély Ma 

Március 28-án, csütörtökön a marosvásárhelyi M. Eminescu pedagógiai líceum épületének 

második emeleti – egy XI. és egy X. magyar tannyelvű osztály – termeinek, illetve az 

emeleten levő mellékhelyiség ajtaján és az utóbbi falán is magyar- és RMDSZ-ellenes 

uszító feliratok jelentek meg. Másnap pedig a bentlakás egyik emeleti ablakából a román 

nemzetiszínű lobogót lengető diákok „üzentek” a magyaroknak. Az ügy természetesen nem 

kerülte el az oktatási intézmény vezetőinek figyelmét, így Matache Daniela igazgatónő 

bizottságot hozott létre annak érdekében, hogy kivizsgálják a sajnálatos esetet.  

 

Kassán rendezik meg a szlovákiai magyar képzőművészek fórumát 
2013. április 2. – bumm.sk, hirek.sk 

Kassán rendezik meg a héten a Szlovákiai Magyar Képzőművészeti Fórumot: csütörtöktől 

szombatig szakmai előadásokkal és kortárs művészek kiállításainak sorával várják az 

érdeklődőket. 

 

Rövidesen döntenek Csatáry büntetésének letöltéséről 
2013. április 2. – hirek.sk 

A Kassai Kerületi Bíróság rövidesen meghatározza Csatáry László tárgyalásának 

időpontját, amelyen döntés születik a büntetés letöltésének módjáról. 

 

Nyomasztó csend a kisebbségi témákban 
2013. április 3. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Néhány dologban alapvetően különbözik az első és a második Fico-kormány, ezek egyike a 

kisebbségi kérdés, valamint a magyar–szlovák kapcsolatokban alkalmazott megközelítés. 

Az elmúlt egy évben csend honolt a szlovák–magyar „fronton”. Míg 2006–10 között a 

kormánypolitika része volt a kisebbségellenes él, a feszült kétoldalú kapcsolatok, addig az 

elmúlt egy évben ezeket a témákat maximálisan hanyagolták. 

 

Emberség, magyarság, minőség 
2013. április 3. – Szabad Újság 

A közelmúltban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Kulcsár Ferenc költő, 

író, publicista, vele beszélgetett a Szabad Újság. Kulcsár Ferenc az az értelmiségi, aki nem 

fél véleményét elmondani, s ha kell, szavát felemelni a Kárpát-medencei, azon belül a 

felvidéki magyar közösséget ért támadások, ártó szándékok, igaztalan döntések ellen. 

Kosztolányi Dezsővel vallja, „az a tény, hogy anyanyelvünk magyar, magyarul beszélünk, 

gondolkodunk, 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=138812&cim=magyarellenes_uszito_feliratok_a_marosvasarhelyi_m_eminescu_pedagogiai_liceumban
http://erdely.ma/autonomia.php?id=138812&cim=magyarellenes_uszito_feliratok_a_marosvasarhelyi_m_eminescu_pedagogiai_liceumban
http://www.hirek.sk/kultura/20130402185409/Kassan-rendezik-meg-a-szlovakiai-magyar-kepzomuveszek-forumat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130402145039/Rovidesen-dontenek-Csatary-buntetesenek-letolteserol.html
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írunk, életünk legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható”. E meggyőződése példaként 

szolgálhat a félelmei és szorongásai miatt hitében, tartásában és vállalásaiban néha 

megtorpanni látszó közösségünk számára. 

 

Mikor nyílik az Ásotthalom–Királyhalom közúti határátkelőhely? 
2013. április 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Először december végére, majd februárra, esetleg március 15-ére ígérték az Ásotthalom–

Királyhalom közúti határátkelőhely hivatalos átadását. Tavaly szeptemberben még úgy 

tűnt, minden a tervek szerint halad, tudják tartani az ütemtervet, amely szerint december 

8-án ejtik meg a műszaki átadást, 22-én vagy 23-án pedig a hivatalos megnyitót. Az 

ásotthalmi átkelőhely magyar oldala már ez év elejére elkészült, itt nincs akadálya az 

üzembe helyezésnek. A határállomás épületének szerb felében a szerb hatóságok még 

jelenleg nem építették ki az informatikai, biztonsági és telefonhálózatot, továbbá a szerb 

oldali út állapota sem végleges. 

 

A terepen tart fogadóórákat a jogvédő iroda 
2013. április 2. – Pannon RTV 

Fogadóórákat tart a külvárosi helyi közösségekben a szabadkai polgári jogvédő iroda. 

Minden közösségi házban havi egy alkalommal, előre meghatározott időpontban várják a 

panaszosokat. A jogvédők tapasztalatai szerint a munkához való jog sérül a leginkább a 

város területén. 

 

Vajdaságban több lesz a magyar kisdiák 
2013. április 2. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács becslése szerint az idén több magyar elsős kisdiák lesz, vagy 

legalább annyi, mint tavaly. Egész Szerbiát tekintve másfél ezerrel kevesebb az elsős, mint 

tavaly, és 12 500-zal kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt. Megkezdődött az elsősök beíratása. A 

szerbiai oktatási minisztérium szerint az idén mintegy 71 500 kisdiák indul elsőbe, másfél 

ezerrel kevesebb, mint tavaly. 

 

Gyermekvállalás és statisztika 
2013. április 2. – Vajdaság Ma 

A legtöbb szerbiai nő két gyermeket nevel, miközben minden negyedik, 14 évnél idősebb 

nő gyermektelen – írja a Novosti. Szerbiában a legtöbb gyermeket a bosnyák és a roma 

anyák hozzák világra, átlag hármat, miközben a szerb nők a nem egészen két gyermekkel 

jócskán elmaradnak más kisebbségek mögött a gyermekáldást illetően. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15247/Mikor-nyilik-az-Asotthalom8211Kiralyhalom-kozuti-hataratkelohely.html
http://pannonrtv.com/web/?p=54284
http://pannonrtv.com/web/?p=54306
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5523/Gyermekvallalas-es-statisztika-.html
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Húsvéti összejövetel Várdarócon és Kiskőszegen 
2013. április 2. – Új Magyar Képes Újság 

Nagycsütörtökön Várdarócon a helyi óvodába járó gyerekek szüleinek a szervezésében 

került sor húsvéti összejövetelre, Kiskőszegen pedig a HMDK-alapszervezet tartott húsvét 

előtti foglalkozást, és csomagosztásra is sor került. 

 

A tanulás tanítása - szakmai továbbképzés pedagógusoknak 
2013. április 2. – Új Magyar Képes Újság 

A tanulás tanítása címmel rendezett szakmai továbbképzést a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma és az eszéki Pedagógiai Intézet március 28-án, csütörtökön. A 

képzésen Vass Vilmos tartott előadást, valamint műhelyfoglalkozásokat a magyar szakos 

tanároknak, középiskolai tanároknak, tanítóknak, anyanyelvápoló pedagógusoknak és 

óvónőknek. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4376-husveti-oesszejoevetel-vardarocon-es-kiskszegen
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4381-a-tanulas-tanitasa-szakmai-tovabbkepzes-pedagogusoknak
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

