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Martonyi János külügyminiszter a nem létező revízióról, a magyarság 
összetartozás-érzéséről 
2013. április 4. – Krónika 

Abban egyeztünk meg román partnereinkkel, hogy a két ország stratégiai partnerségének 

működnie kell, de ne tápláljuk azt a gyanút a másik féllel szemben, hogy ő már nem akarja 

működtetni – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Martonyi János külügyminiszter. 

A magyar diplomácia vezetője sajnálatosnak tartja, hogy jelenleg arról folyik a vita 

Budapest és Bukarest között, ki kezdte a retorikai csatát. 

 

Egy szlovák-magyar közös kormányülés lehetőséget kínál az előremozdulásra 
2013. április 3. – Felvidék Ma 

Csáky Pál a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában úgy vélte, jó, ha gazdasági 

területen fejlődnek a szlovák-magyar kapcsolatok, de hozzátette: „nem vagy-vagy alapon 

kell politizálni. Azaz, nem úgy, hogy a gazdasági témák, infrastrukturális-regionális 

kérdések az egyik oldalon, az emberi jogi, kisebbségi, nemzetpolitikai kérdések pedig a 

másik oldalon. Mindkettőre szükség van, az egyik nem válthatja ki a másikat.” Csáky Pál 

úgy véli, a felvidéki magyarok állampolgárok nagy arányban élnek majd a szavazati 

jogukkal is a magyarországi választások során, hiszen ők a szlovák törvény tiltása ellenére 

vették fel a magyar állampolgárságot. 

 

Restitúció: május 12-ig kapott haladékot a kormány 
2013. április 3. – maszol.ro 

Május 12-ig adott haladékot a strasbourgi székhelyű Európai Emberjogi Bíróság a román 

kormánynak a restitúciós törvény véglegesítésére. Ezt szerdán este közölte az 

igazságszolgáltatási intézmény. A bíróság eredetileg 2013. április 12-re várta a 

kommunista rendszer idején elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának átlátható jogi 

szabályozását a román kormánytól. Az Európa Tanács főtitkárával, Thorbjørn Jaglanddal 

tartott találkozóján azonban Victor Ponta miniszterelnök „három-négy hetes” haladékot 

kért a törvény véglegesítésére. 

 

A magyar közmédia a határon túli árvízhelyzetről is tájékoztat 
2013. április 3. – MTI, bumm.sk 

Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója és Giró-Szász András kormányszóvivő a 

Parlamentben sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az árvízi vészhelyzetben a közmédia 

kiemelt feladatának tartja a lakosság folyamatos tájékoztatását. A határon túli helyzetről is 

beszámolnak. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72527
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http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/38822-egy-szlovak-magyar-kozos-kormanyules-lehetoseget-kinal-az-eloremozdulasra
http://maszol.ro/index.php/belfold/10797-restitucio-majus-12-ig-kapott-haladekot-a-kormany
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Marosvásárhely: magyarellenes feliratok jelentek meg a Mihai Eminescu 
líceumban 
2013. április 3. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika 

Március 28-án, csütörtökön a marosvásárhelyi Mihai Eminescu pedagógiai líceum 

épületének két második emeleti terme illetve az emeleten levő mellékhelyiség ajtaján és az 

utóbbi falán is magyar- és RMDSZ-ellenes uszító feliratok jelentek meg. Pénteken pedig a 

bentlakás egyik emeleti ablakából a román nemzetiszínű lobogót lengető diákok 

fogalmaztak meg hasonló üzeneteket a magyarok felé. 

 

A FRF sajnálja az amszterdami vb-selejtezőn történt magyarellenes 
megnyilvánulást 
2013. április 3. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) levélben válaszolt az RMDSZ Mikó Imre kisebbségi 

jogvédelmi szolgálatának azon felszólítására, amelyet a szövetség a román labdarúgó 

válogatott március 26-i, amszterdami meccsén történt megnyilvánulás kapcsán 

fogalmazott meg, amely során román szurkolók egy csoportja diszkriminatív feliratot 

függesztett ki. „A FRF az RMDSZ Főtitkárságára eljuttatott levelében Kassai Adalbert 

főtitkár sajnálatos esetnek nevezi a holland-román mérkőzésen történteket, amelyet a 

szervezők és a rendfenntartók előzetes, körültekintő óvintézkedései sem tudtak 

megfékezni” - jelentette be szerdán Kovács Péter. 

 

Egységes jelöltet indítanak a MIÉRT elnöki tisztségére a Hargita megyei ifik 
2013. április 3. – Erdély Ma 

Csíkszeredában, sajtótájékoztató keretén belül ismertették álláspontjukat és prioritásaikat 

a Hargita megyei ifjúsági egyeztető tanácsok vezetői a Magyar Ifjúsági Értekezlet soron 

következő tisztújítása kapcsán. Egységes jelöltet indítanak a MIÉRT elnöki tisztségéért, 

megyei prioritásuk az uniós források hatékonyabb lehívása. 

 

Kelemen Hunor: szó sincs arról, hogy az RMDSZ-ben törés lenne 
2013. április 3. – Erdély Ma, Duna Tv 

A régiók átszervezése melletti kormányzati érvek hamisak, jelentette ki Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke a Duna Tv székelyföldi stúdiójában, ahol Száva Enikővel beszélgetett. 

Kelemen Hunor úgy látja, hogy a fejlesztési régiók hatékony kialakítása ma az egyik 

legfontosabb, a magyarság jövőjét is meg- határozó kérdés. 

 

Fogynak a székely zászlók – Hatásos volt a prefektusi fenyegetés? 
2013. április 3. – Erdély Ma 

Miután Tamás Sándor megyetanácselnök felkérte a polgármestereket, hogy tegyék ki a 

hivatalukra a székely zászlót, nemhogy szaporodnának, hanem inkább fogynak a lobogók. 

Igaz, ennek főként az az oka, hogy a prefektus sem tétlenkedik: elődje „munkáját” 

folytatva, Dumitru Marinescu március elején körlevélben kilenc polgármesteri hivatalt 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32572
http://itthon.transindex.ro/?hir=32572
http://itthon.transindex.ro/?hir=32576
http://itthon.transindex.ro/?hir=32576
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138855&cim=egyseges_jeloltet_inditanak_a_miert_elnoki_tisztsegere_a_hargita_megyei_ifik
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138827&cim=kelemen_hunor_szo_sincs_arrol_hogy_az_rmdsz_ben_tores_lenne_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=138832&cim=fogynak_a_szekely_zaszlok_hatasos_volt_a_prefektusi_fenyegetes
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szólított fel, hogy székhelyük homlokzatáról távolítsák el a székely zászlót. Egyelőre a 

kovásznai és a csernátoni polgármesteri hivatalok tettek eleget a kérésnek. 

 

Folyamatos az aláírásgyűjtés az autonómiáért 
2013. április 3. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A március 10-ei marosvásárhelyi Székely Szabadság Napján közfelkiáltással elfogadott, 

Románia kormányához címzett beadványt folyamatosan írják alá az interneten.  

 

Nem csökkent a feszültség a marosvásárhelyi RMDSZ-en belül 
2013. április 3. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Cinikus és igazságtalannak tartja Kovács Péter RMDSZ-főtitkár válaszlevelét a 

marosvásárhelyi RMDSZ, Bocskai István erdélyi fejedelem nevét felvevő, magát 

keresztény-demokratának nevező platformja. 

 

Maros megyei RMDSZ: nincsenek megnyugtatóan megoldva a román-magyar 
együttélés kérdései 
2013. április 3. – transindex.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 

magyarellenes megnyilvánulások Marosvásárhelyen is társadalmi feszültségeket okoznak, 

ugyanis az elmúlt héten a Mihai Eminescu Pedagógia Líceumban magyarellenes uszító 

feliratok jelentek meg - olvasható a szervezet közleményében. 

 

MOGYE-ügy – Csak részben teljesültek a román-magyar megállapodás 
kitételei 
2013. április 3. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Nemzet 

Csak részben teljesültek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

(MOGYE) belüli román-magyar konfliktust elcsitító tavaly szeptemberben kötött 

megállapodás kitételei – nyilatkozta az MTI-nek Szilágyi Tibor, a MOGYE 

rektorhelyettese. 

 

1991-2012 között 400 ezren kaptak román állampolgárságot 
2013. április 3. – maszol.ro 

Románia 323 049 állampolgársági kérelmet dolgozott fel 1991 és 2012 között, ebben az 

időszakban összesen 449 783 ezer kérelmet nyújtottak be a román állampolgársági 

hatósághoz – közölte szerdán Bukarestben a Soros Alapítvány. 

 

Hajpántügy: aláírásgyűjtés leváltásért 
2013. április 3. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro, Krónika 

Folytatódik a hajpántügy: interneten gyűjtenek aláírásokat Keresztély Irma háromszéki 

főtanfelügyelő és a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolacsoport vezetőségének leváltása 

érdekében. A „kovásznai román közösség” nevében kiadott kiáltványt 2500 személy írta 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/folyamatos-az-alairasgyujtes-az-autonomiaert
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-csokkent-a-feszultseg-a-marosvasarhelyi-rmdsz-en-belul
http://itthon.transindex.ro/?hir=32581
http://itthon.transindex.ro/?hir=32581
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138867&cim=mogye_ugy_csak_reszben_teljesultek_a_roman_magyar_megallapodas_kitetelei
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138867&cim=mogye_ugy_csak_reszben_teljesultek_a_roman_magyar_megallapodas_kitetelei
http://maszol.ro/index.php/belfold/10801-1991-2012-kozott-400-ezren-kaptak-roman-allampolgarsagot
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/hajpant-ugy-ujabb-felvonasa
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alá, az akció folytatódik – közölte Gheorghe Tabalai kezdeményező szerdán kiadott 

sajtóközleményében. 

 

Levéláradattal kampányolnak a Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái 
2013. április 3. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Egy internetes kampány keretében a szlovák közlekedési tárcának címzett kérvények 

feladására buzdítja támogatóit a vasúti feliratok kétnyelvű megjelenítéséért küzdő 

Kétnyelvű Dél-Szlovákia szervezet. A szlovákiai postabélyeg árára utaló, „45 cent a 

kétnyelvűségért” című, a napokban indított kampányhoz eddig már több mint nyolcszázan 

csatlakoztak. 

 

Határon túli szavazat: kép a túloldalról 
2013. április 4. - bumm.sk, valasztasirendszer.hu 

A külhoni magyarok egy részének bevonása a magyarországi politikai harcba a kettős 

állampolgárság intézményén keresztül intellektuális kihívás elé állítja a magyar politikai 

közélet résztvevőit, a politikusokat és az elemzőket egyaránt. Ravasz Ábel szociológus, a 

Publicus Slovensko intézet vezető elemzője azt emelte ki, hogy vannak kérdések, amik 

önmagukban érdekesek, mint a névjegyzékek titkossága, a szavazatok valós súlya, illetve 

azok megoszlása, létezik azonban egy másik olvasat is: ez pedig az, hogy hogyan csapódik 

le, miért fontos és hogyan hat a kettős állampolgárságon keresztüli szavazás intézménye a 

határon túli magyar közösségekre. 

 

A Postatakarék veszi át a Vajdasági Fejlesztési Bankot 
2013. április 3. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Fejlesztési Bankot (RBV) valószínűleg a Posta-takarékpénztár vesz majd át, a 

folyamat pedig április 5-én ér véget – jelentette ki Zoran Radoman tartományi pénzügyi 

titkár. Megjegyezte, a tartomány képviselői nem vettek részt az RBV átvételéről szóló 

tárgyalásokon, ezt az eljárást ugyanis a köztársasági pénzügyminisztérium illetékesei 

vezették. 

 

Szakkáder függvénye a felvételi nyelve 
2013. április 4. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Hamarosan a Tartományi Képviselőház elé kerül, egyelőre azonban csak a ház nemzetek 

közötti viszonyokkal foglalkozó bizottsága támogatja a nemzeti közösségek nyelvén történő 

felvételi és képességvizsga előírásait szabályozó módosítási javaslatokat. A módosítás 

lényege, hogy a felsőoktatási intézmények nem kötelesek megszervezni a felvételi vizsgát 

egy-egy adott nemzeti közösség nyelvén, amennyiben nincs hozzá megfelelő nyelvtudású 

szakkáderük. Ennek ellenére várhatólag az Újvidéki Egyetem karain továbbra is lehetővé 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130403162105/Levelaradattal-kampanyolnak-a-Ketnyelvu-Del-Szlovakia-aktivistai.html
http://www.bumm.sk/80658/hataron-tuli-szavazat-kep-a-tuloldalrol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15250/A-Postatakarek-veszi-at-a-Vajdasagi-Fejlesztesi-Bankot.html
http://www.magyarszo.com/hu/1930/kozelet_oktatas/94766/Szakk%C3%A1der-f%C3%BCggv%C3%A9nye-a-felv%C3%A9teli-nyelve.htm
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teszik a nem szerb nyelven tanuló felvételizőknek, hogy azon a nyelven tegyenek felvételi, 

illetve képességvizsgát, melyen addig tanultak, függetlenül attól, hogy egyetemi 

tanulmányi nyelvük az esetek többségében a szerb nyelv lesz. 

 

Fiatalok a vajdasági képviselőházban: A tolerancia nem idegen szó 
2013. április 3. – Vajdaság Ma 

A Civiltársadalom-fejlesztési Központ (CDCS) szervezésében megvalósuló, a fiatalok közti 

tolerancia erősítését célzó kampány keretében „A tolerancia nem idegen szó” címmel 

ifjúsági tanácskozást szerveztek a Tartományi Képviselőház épületében. A fiatalokkal a 

kölcsönös tisztelet szükségességéről, a különbözőség tiszteletben tartásáról és az 

etnikumok közötti távolság csökkentésének fontosságáról többek közt Dušan Jakovljev, a 

vajdasági képviselőház alelnöke, Mato Groznica tartományi oktatási, közigazgatási és 

nemzeti közösségi titkárhelyettes, Muškinja Heinrich Anikó tartományi ombudsman 

beszélgettek. 

 

Egy nem várt eredmény, aminek kedvezőtlen hatásai lehetnek 
2013. április 3. – Pannon RTV 

Meglepő a tegnapi Belgrád-Prishtina megbeszélés sikertelen végkimenetele – Pásztor 

István, a tartományi képviselőház elnöke ezt Újvidéken mondta, ahol Allen Kundicki belga 

nagykövettel találkozott. A VMSZ elnöke aggodalmát fejezte ki, hogy a meddő tárgyalás az 

Európai Unió negatív megítélését eredményezi a szerbiai lakosság körében, valamint a 

beruházásokra is rossz hatással lesz. 

 

Elbúcsúzhatunk az EU-nak még a gondolatától is? 
2013. április 3. – Pannon RTV 

Mindhárom fél kudarca, hogy nem született megállapodás Belgrád és Prishtina között – 

nyilatkozta Varga László, a köztársasági parlament Integrációs Bizottságának 

elnökhelyettese a Pannon TV Közügyek című műsorában. Véleménye szerint nem várható, 

hogy a napokban mégis megegyeznek a felek.  

 

A csökkenő diáklétszám a magyar tagozatokat sem kíméli 
2013. április 4. – Nagy Magdolna – Magyar Szó 

A statisztikai kimutatások évek óta a fogyatkozó diáklétszámra intenek, az idén különösen 

jelentős csökkenés tapasztalható. Országos szinten több mint 7000, Vajdaságban pedig 

2040-nel kevesebb nyolcadikos fejezi az általános iskolát az egy évvel korábbihoz 

viszonyítva. A magyar tagozatokon 220 fővel kisebb a létszám. 
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Ismét előhúzták a „magyar kártyát”? 
2013. április 3. – Kárpátalja Ma 

Beregszászban máris kitört a választási kampány. 

Úgy tűnik, a június 2-ára kiírt időközi polgármester-választás csatározásainak egyik 

központi témája a már amúgy is agyoncsócsált magyar kérdés lehet. Minap meglehetősen 

nagy visszhangot váltott ki, hogy az ukrán nacionalista Szvoboda párt beregszászi városi 

szervezetének vezetője heves kirohanást intézett két városi oktatási vezető ellen. A 

nacionalisták többek között azt nehezményezik, hogy a városi oktatási főosztály által 

rendezett pedagógiai értekezleteken a magyar himnusz is elhangzik, a felszólalók pedig 

magyarul beszélnek, és nem biztosítanak megfelelő ukrán tolmácsolást. 

 

Újabb iskolákat zárhatnak be Kárpátalján 
2013. április 3. – Kárpátalja Ma 

Lilia Hrinevics, a Legfelsőbb Tanács tudományos és oktatási bizottságának vezetője szerint 

gazdasági és demográfiai megfontolásból 143 iskolát zárhatnak be az idei év végéig 

Ukrajnában. 

 

A magyar–ukrán cserediák programról is tárgyaltak Budapesten 
2013. április 3. – Kárpátalja Ma 

A magyar–ukrán felsőoktatási cserediák programról is szó esett Mikola Azarov ukrán és 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozóján. A március 28–29. között tartott 

magyarországi találkozón az ukrán küldöttség tagjaként részt vett Kárpátalja kormányzója, 

Olekszandr Ledida is. A további tervek között szerepel, hogy Ukrajnában megemlékeznek 

a magyar kultúra napjáról, s ezzel párhuzamosan Magyarországon is ukrán napokat 

szerveznek. 

 

Magyar elöljáró és elöljáró-helyettes nélkül maradhat a „legmagyarabb 
járás” 
2013. április 3. – Új Magyar Képes Újság 

Március 25-én tartotta a Hercegszőlősi Járási Tanács utolsó ülését a májusi 

önkormányzati választások előtt, amelyen többek között hozzáigazították saját 

alapszabályukat a tavaly módosított választási törvényhez. A tanácstagok többsége, köztük 

a Magyar Egyesületek Szövetségének (MESZ) a képviselői is, leszavazták az arra irányuló 

javaslatot, hogy a járásban élő magyarok a kisebbségi kulcs alapján elöljáró-helyettest 

választhassanak. 
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http://karpatalja.ma.data12.websupport.sk/karpatalja/nezopont/18183-ismet-elohuztak-a-magyar-kartyat
http://karpatalja.ma.data12.websupport.sk/karpatalja/oktatas/18167-ujabb-iskolakat-zarhatnak-be-karpataljan
http://karpatalja.ma.data12.websupport.sk/karpatalja/oktatas/18157-a-magyar-ukran-cserediak-programrol-is-targyaltak-budapesten
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4384-magyar-eloeljaro-es-eloeljaro-helyettes-nelkuel-maradhat-a-legmagyarabb-jaras
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4384-magyar-eloeljaro-es-eloeljaro-helyettes-nelkuel-maradhat-a-legmagyarabb-jaras
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A Hetés első kutatója 
2013. április 3. – Népújság 

Húsvétvasárnap a feltámadási szentmise után emléktáblát lepleztek le Bellosics Bálint 

néprajzkutató és tudós rédicsi szülőházán, majd a Szentlélek templom bejáratának torony 

alatti fülkehelyiségében abból az alkalomból, hogy a jeles néprajzkutató e templomban volt 

megkeresztelve 1867-ben. Lendvai Zoltán helyi plébános az emléktáblánál az Úr áldását 

kérte azokra is, akik a tábla tervét kigondolták, s mindazoknak, akik a néprajztudós és 

tanár emlékének őrzését fontosnak tartották. 

 

Újra lesz buszjárat Lendva felé 
2013. április 3. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő Zvonko Černač infrastrukturális és 

területrendezési miniszterhez kezdeményezést nyújtott be az utasszállítás mint 

közszolgáltatás minimális feltételeinek biztosítására Goricskón. A Szentlászló és Dobronak 

közötti járat újraindul – de csak „hívásra”, azaz előzetes bejelentkezés esetén. 
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http://nepujsag.net/index.php/muravidek/6301-a-hetes-els-kutatoja
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/6307-ujra-lesz-buszjarat-lendva-fele
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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/

