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Közel a félmillióhoz az állampolgársági kérelmek száma 
2013. április 4. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Több mint 422 ezer állampolgársági kérelem érkezett 2011 januárja óta, ebből több mint 

203 ezret Magyarországon nyújtottak be – tették közzé az állampolgárság.gov.hu oldalon. 

Állampolgársági esküt több mint 340 ezren tettek. A honlapról – ahol országonkénti 

bontásban megtalálható a beadott kérelmek száma és a kérelmezők állampolgársága is – 

az derül ki, hogy Romániából 149 449, Szerbiából 46 400, Ukrajnából 10 437, Szlovákiából 

161 kérelmet adtak be. Az állampolgárság szerinti bontásból az látszik, hogy 283 866 

román, 76 652 szerb, 50 658 ukrán, 1515 szlovák állampolgár nyújtott be kérelmet. A 

nemzetpolitikai államtitkárság arról tájékoztatta az MTI-t: a két adatsor közötti különbség 

abból fakad, hogy egy adott állampolgár állandó lakhelye bárhol lehet, és bárhol beadhatta 

magyar állampolgárság iránti igényét. (Például: egy eredetileg román állampolgár 

nemcsak Erdélyben/Romániában élhet, hanem Magyarországon, Nyugat-Európában vagy 

a tengerentúlon is.) A fenti adatsorokból tehát nem lehet egyenes következtetést levonni 

arra vonatkozólag, hogy hány magyar állampolgár él egy adott országban. Az adatok ezen a 

linken érhetőek el: 

http://www.allampolgarsag.gov.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25

1:hirek1304042&catid=1:friss-hirek&Itemid=50 

      

Lapvélemény: Szlovákia és Magyarország eljut a bocsánatkérésig 
2013. április 4. – MTI, hirek.sk 

A cseh-német történelmi kiegyezés, amelyben Miloš Zeman jelenlegi cseh államfő is 

szerepet játszott, példaként szolgálhat Pozsony számára, hogyan lehetne megoldani a 

hasonló szlovák-magyar problémát - írja a cseh államfő csütörtökön kezdődő hivatalos 

szlovákiai látogatását beharangozó jegyzetében az iDnes című cseh liberális hírportál. A 

szerző úgy látja, hogy a két tapasztalt miniszter, Miroslav Lajčák és Martonyi János vezette 

szlovák és magyar diplomácia hasonló megbékélésen dolgozik Pozsony és Budapest között. 

 

Bajnai: Jog nem vonható vissza 
2013. április 4. – MTI, Magyar Hírlap 

Korszakváltást tart szükségesnek a nemzetpolitikában Bajnai Gordon, aki szerint sem az 

állampolgárság, sem a szavazati jog nem vonható meg a határon túli magyarságtól. A 

politikus szerint a nemzetpolitikában uralkodóvá kell tenni a „semmit róluk nélkülük” 

elvét, a magyar kormánynak a határon túliak legitim, választott szervezeteivel kell 

együttműködnie, azokat kell támogatnia. Bajnai Gordon elmondta: a kisebbségben élő 

magyarok érdekeinek érvényesítését segítheti a jószomszédi viszony a környező 

országokkal, de ez nem indokolhatja, hogy a magyar kormány ne lépjen fel a határon 

túliak érdekében. M
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http://mno.hu/belfold/kozel-a-felmilliohoz-az-allampolgarsagi-kerelmek-szama-1149136
http://www.allampolgarsag.gov.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=251:hirek1304042&catid=1:friss-hirek&Itemid=50
http://www.allampolgarsag.gov.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=251:hirek1304042&catid=1:friss-hirek&Itemid=50
http://www.hirek.sk/kulfold/20130404105347/Lapvelemeny-Szlovakia-es-Magyarorszag-eljut-a-bocsanatkeresig.html
http://www.magyarhirlap.hu/bajnai-jog-nem-vonhato-vissza
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Gyakornoki programot indít a háromszéki RMDSZ 
2013. április 4. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Gyakornoki programot indít az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete, mert nagyobb 

lehetőséget akarnak teremteni a fiatalok számára arra, hogy megismerjék az 

önkormányzatok munkáját – jelentette be Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács és a 

területi RMDSZ-szervezet elnöke. 

 

Büntetést vár az RMDSZ a székely zászlós szurkoló kivezetéséért 
2013. április 4. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az utóbbi időben megszaporodtak a kisebbségellenes cselekmények miatti panaszok – 

mondta el a Kossuth Rádiónak Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. Tíz fölött van a Mikó 

Imre jogszolgálathoz érkezett bejelentések száma. Az RMDSZ minden esetben az illetékes 

szervhez fordult, így csendőrséghez, ügyészséghez, önkormányzatokhoz, illetve a 

Diszkriminációs Tanácshoz – tette hozzá. 

 

A fejpántbotrány folytatásaként magyarok elleni kiáltvány született 
2013. április 4. – Erdély Ma, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Keresztély Irma háromszéki főtanfelügyelő és a Kőrösi Csoma Sándor iskolacsoport 

vezetőségének menesztését kezdeményezi egy kovásznai férfi. Gheorghe Tabalai, aki 

korábban a trikolóros fejpánttal elhíresült Sabina Elena jogi képviselőjének mondta 

magát, az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozta, már 2500 aláírást gyűjtött 

„kiáltványa” nyomatékosítására, és tovább toborozza a tiltakozókat. 

 

Markó Attila a FIFA-hoz és az UEFA-hoz fordult a magyarzászló-gyalázás miatt 
2013. április 4. – Krónika, transindex.ro 

A román szurkolók magyarellenes megnyilvánulásai miatt a Nemzetközi Labdarúgó-

szövetséghez (FIFA) és az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) fordult Markó Attila, 

az RMDSZ parlamenti képviselője, aki arra kéri a két szervezetet, hogy a „legnagyobb 

szigorúsággal” járjon el az ügyben. 

 

Kolozsváron tartja második küldöttgyűlését az EMNP 
2013. április 4. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kolozsváron tartja második országos küldöttgyűlését az EMNP. Az április 20-án, a Napoca 

szálló konferencia-központjában tartandó kongresszus napirendjén az országos 

bizottságok beszámolói, az elnökség beszámolója, szabályzatmódosítás, az országos 

elnökség és az országos bizottságok megválasztása, valamint több programadó 

dokumentum bemutatása és elfogadása szerepelnek. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32585
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138875&cim=buntetest_var_az_rmdsz_a_szekely_zaszlos_szurkolo_kivezeteseert_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138877&cim=a_fejpantbotrany_folytatasakent_magyarok_elleni_kialtvany_szuletett
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72563
http://itthon.transindex.ro/?hir=32588
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Beiskolázási kampány: eddig 55 magyar gyermeket írattak magyar osztályba 
Hunyad megyében 
2013. április 4. – transindex.ro 

A Minden magyar gyermek számít beiskolázási kampány keretében eddig 55 gyermeket 

írattak be a magyar tagozatokra Hunyad megyében, de ez a szám az elkövetkező hetekben 

növekedni fog - állítja Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke. 

 

Tiltakozik a bánffyhunyadi MPP elnöksége Vincze János elnök felfüggesztése 
ellen 
2013. április 4. – transindex.ro, Krónika 

Az MPP bánffyhunyadi szervezetének elnökségi tagjai megütközéssel vették tudomásul az 

MPP Kolozs megyei elnökségének „önkényes és megalapozatlan döntését”, amely szerint 

az alapszervezet elnökének, Vincze Jánosnak, továbbá két alelnökének, György Istvánnak 

és Bíró Lajosnak, valamint Csüdöm Ferenc önkormányzati képviselőknek felfüggeszti a 

párttagságát – olvasható a szervezet, Biró Zsolt MPP-elnöknek címzett nyílt levelében. 

 

Csutak István: a régiósítás célja asszimilálni a magyar közösséget 
2013. április 4. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A régiósítás célja a helyi közösségek életminőségének a javítása lenne, ám ahogy egyre 

több régióátszervezési elképzelés jelenik meg, úgy válik kérdésesebbé a cél. Valóban az 

lenne a cél, hogy működőképes, az életszínvonal javítását szolgáló régiók alakul- janak ki, 

vagy a kormány célja, hogy az egy tömbben élő magyar közösséget feldarabolja? A 

Marosvásárhelyi Rádióban erről be- szélt Csutak István régióátszervezési szakember, aki a 

Román Akadémia által szervezett regionalizációs fórumra is kitért. 

 

Ingyenes jogsegélyszolgálat a marosvásárhelyi CEMO-nál 
2013. április 4. – transindex.ro 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom jogsegélyszolgálata segítséget nyújt bárkinek, akit a 

közigazgatásban, az oktatási, illetve egészségügyi rendszerben nyelvi és kisebbségi jogait 

illetően hátrányos megkülönböztetés ér. Tevékenységeik: felvilágosítás, jogi tanácsadás, 

beadványszerkesztés, egyszerűbb ügyekben hatósági képviselet. 

 

Kért egy kenyeret, románul, Sepsiszentgyörgyön 
2013. április 4. – Erdély Ma 

Az elmúlt hetekben hangos volt a sajtó a Székelyfölddel kapcsolatos mindenféle botrányok 

miatt. Az autonómia-tüntetéssel kirobbant botrányok sorozatát csak tetézte a „fejpánt-

ügy”.  Miután országszerte mindenféle magyarellenes megnyilvánulásoknak és 

megmozdulásoknak lehettünk szemtanúi (és természetesen a mi oldalunk sem ült 

éshallgatott csendben), egy férfi úgy döntött, bebizonyítja, hogy nincs „félnivalójuk” a 

Székelyföldön élő románoknak, nem éri őket semmilyen diszkrimináció a székelyek 

részéről. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32593
http://itthon.transindex.ro/?hir=32593
http://itthon.transindex.ro/?hir=32594
http://itthon.transindex.ro/?hir=32594
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138921&cim=csutak_istvan_a_regiositas_celja_asszimilalni_a_magyar_kozosseget_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138924&cim=ingyenes_jogsegelyszolgalat_a_marosvasarhelyi_cemo_nal_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=138927&cim=kert_egy_kenyeret_romanul_sepsiszentgyorgyon_video
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Háromszék: közös RMDSZ-MPP álláspont a régiófelosztásról 
2013. április 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Közös álláspontot dolgoz ki a háromszéki RMDSZ és az MPP régiófelosztás és következő 

autonómiatüntetés kapcsán – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Kulcsár Terza 

József. A polgári párt Kovászna megyei elnöke rámutatott, hogy nemzeti ügyekben fontos 

az együttműködés a magyar politikai szervezetek között. 

 

Tárgyalna a Híd az MKP-val 
2013. április 4. – Felvidék Ma, Új Szó 

Központi szinten folytatott tárgyalásokkal indítaná be újra a megyei választásokkal 

kapcsolatos megbeszéléseket a Híd az MKP-val, Bugár Béla levélben jövő hétre hívta meg 

az MKP vezetését. A Magyar Közösség Pártja (MKP) még nem döntötte el, hogy elfogadja-e 

a meghívást. 

 

Nem könnyű megválni az -ová végződéstől 
2013. április 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A szlovák belügyminisztérium kihagyta az anyakönyvekről szóló törvénymódosítási 

tervezetből azt a pontot, amely szerint a szlovákiai nők maguk dönthetnék el, 

ragaszkodnak-e vezetéknevük -ová végződéséhez. 

 

Berényi József: a Jobbik számunkra nem partner 
2013. április 4. – bumm.sk 

Berényi József szerint jó irányba megy az MKP szekere. A Jobbikkal való viszonyról, a 

szlovák ellenállás repedező faláról, és Népi Platform látványos bukásáról is beszélt a 

pártelnök a Bumm.sk hírportálnak adott interjújában. 

 

Petíciót indítottak a vágsellyei magyar szülők és pedagógusok 
2013. április 4. – Új Szó 

Rendkívüli szülői értekezletet hívott össze csütörtökre a Pázmány Péter Alapiskola szülői 

közössége, melyen mintegy százötvenen vettek részt. Egykori és jelenlegi pedagógusok, az 

iskola volt diákjai, szülők és nagyszülők döntöttek úgy, hogy egységesen kiállnak az alma 

mater mellett.  

 

Megszüntették a magyar nyelvhasználatról szóló rendeletet 
2013. április 4. – Új Szó 

A párkányi képviselő-testület a járási ügyészség javaslatára megszüntette azt az általános 

érvényű helyi rendeletet, amely a magyar nyelv használatát szabályozta. Az 1996-ban 

elfogadott rendelet az ügyészség képviselője szerint szemben áll a kisebbségi 

nyelvhasználatot szabályozó törvénnyel. 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://maszol.ro/index.php/belfold/10847-haromszek-kozos-rmdsz-mpp-allaspont-a-regiofelosztasrol
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/04/04/targyalna-a-hid-az-mkp-val
http://www.hirek.sk/belfold/20130404133021/Nem-konnyu-megvalni-az-ova-vegzodestol.html
http://www.bumm.sk/80693/berenyi-jozsef-a-jobbik-szamunkra-nem-partner.html
http://ujszo.com/online/regio/2013/04/04/peticiot-inditottak-a-vagsellyei-magyar-szulok-es-pedagogusok
http://ujszo.com/online/regio/2013/04/04/megszuntettek-a-magyar-nyelvhasznalatrol-szolo-rendeletet
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Koszovó: Belgrádnak öt napja van a válaszra 
2013. április 4. – Vajdaság Ma 

Belgrádnak még öt nap áll rendelkezésére, hogy eldöntse, elfogadja-e Brüsszel Koszovóval 

kapcsolatos ajánlatát. A kormányfő és helyettese is azt mondják, április 9-éig kell elküldeni 

a választ Brüsszelnek. „Ebben a pillanatban nem tudom megmondani, mi lesz a válaszunk, 

mert az államvezetés ismételten tárgyalni fog erről” – mondta tegnap Ivica Dačić 

kormányfő, miközben a kormány első alelnöke, Aleksandar Vučić azt nyilatkozta, hogy 

Szerbiának az elkövetkező 3-4 napban kell választania két egyformán rossz megoldás 

közül, vagyis vagy elfogadja, vagy elveti a Koszovóval kapcsolatos rendkívül rossz 

megoldást. 

 

Megoldást ígértek a hiányzó magyar tankönyvek kérdésében 
2013. április 4. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője a 

képviselőház oktatási bizottságának tegnapi ülésén felhívta az oktatási minisztérium 

jelenlevő segédminisztereinek a figyelmét a jelenleg hiányzó magyar tankönyvek jelentette 

problémára. Emlékeztetésképpen, a Magyar Nemzeti Tanácsnak március elején jelezték az 

iskolák, hogy gond van bizonyos tankönyvekkel. A katalógusból, amelyet a Tankönyvkiadó 

Intézet kiküldött az iskoláknak, számos engedélyezett és jóváhagyott magyar tankönyv 

hiányzik. 

 

Megnyílt a VMSZ belgrádi irodája 
2013. április 4. – Pannon RTV 

VMSZ-iroda nyílt Belgrádban. A párthelyiséget Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke adta át rendeltetésének. Mint hangsúlyozta a jövőben nagyobb lehetőség 

nyílik a magyar politikai tevékenység, a magyar kulturális értékek népszerűsítésére és a 

vajdasági magyarsággal szemben táplált előítéletek megszűntetésére a szerb fővárosban. A 

fővárosban mintegy 2500 magyar él. Másfél évvel ezelőtt alakult meg a VMSZ belgrádi 

alapszervezete, amelynek kezdetben 20 tagja volt. Mára ez a szám megkétszereződött. 

 

Interjú Kovács Miklóssal a 2000 című országos ukrán hetilapban 
2013. április 5. – Kárpátalja 

Kovács Miklóssal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével közölt 

interjút a 2000 című országos ukrán hetilap. Az írás éppen Mikola Azarov kormányfő 

budapesti látogatása előtt látott napvilágot. Az ukrán országos lapok ritkán szentelnek 

ennyi figyelmet nemzetiségi politikusnak. Az interjúból részleteket közölt a Kárpátalja 

hetilap. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18323/Koszovo-Belgradnak-ot-napja-van-a-valaszra.html
http://www.magyarszo.com/hu/1930/kozelet_oktatas/94738/Megold%C3%A1st-%C3%ADg%C3%A9rtek-a-hi%C3%A1nyz%C3%B3-magyar-tank%C3%B6nyvek-k%C3%A9rd%C3%A9s%C3%A9ben.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=54706
http://www.karpataljalap.net/2013/04/05/interju-kovacs-miklossal-2000-cimu-orszagos-ukran-hetilapban
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Új intézet, kinevezés, szubvenció és egy lemondás Dobronak Község 
Tanácsának ülésén 
2013. április 4. – RTV Slovenija Hidak 

Új intézet, de részben már meglevő tartalommal kezd működni Dobronak Községben. A 

községi tanács tagjai egyhangúlag megerősítették dr. Pozsgai Horvat Olga kinevezését az 

igazgatói tisztségre. Pótválasztások lesznek Dobronakon, mivel lemondott tisztségéről 

Kovács István külön státusú tanácstag. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6014
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6014
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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/

