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Soros közgyűlését tartotta a KMKSZ Beregszászon 
2013. április 6. – MTI, Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap 

Huszonnegyedik közgyűlését tartotta szombaton Beregszászon a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ). A közgyűlés nyilatkozatban szorgalmazza az ukrán 

nyelvtörvény teljes körű kárpátaljai végrehajtását és a magyar többségű parlamenti 

választókerület visszaállítását. Elnöki beszámolójában Kovács Miklós hangsúlyozta: a 

kárpátaljai magyarság drámai küzdelmet, „nemzeti újraélesztési” kísérletet folytat a 

jelenlegi ellenséges ukrán közegben. A közgyűlésen beszédet mondott Répás Zsuzsanna  

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki kiemelte: a KMKSZ hosszú távon, 

erejéhez mérten teljesíti az előtte álló feladatokat, sokszor erején felül igyekszik megoldani 

a problémákat. Megjegyezte, hogy a magyar kormány megbízható partnerként tekint a 

szövetségre, amely számos kihívással küzd Kárpátalján. 

 

Kövér: még szorosabb lehet a viszony a horvátokkal 
2013. április 6. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

A gyarapodást nevezte a Kárpát-medencei magyar közösségek legfontosabb jövőbeni 

feladatának Kövér László a horvátországi Pélmonostoron szombaton. Az Országgyűlés 

elnöke a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) megalakulásának 20. 

évfordulója alkalmából tartott ünnepségen úgy fogalmazott: le kell győzni magunkban a 

kétkedést, a kishitűséget, vállalni kell a megszületendő életeket és a szüleink által ránk 

hagyományozott legnagyobb kincsünket, a magyar nyelvet. 

 

Üzenet a határon túlról 
2013. április 6. - Bákonyi Ádám - Magyar Nemzet 

Távol maradtak az etnikai alapú külhoni magyar pártok a Haza és Haladás Közpolitikai 

Alapítvány „Nemzet, közösség, politika - Magyarország és környezete a 21. században” 

címmel megrendezett konferencián. Az RMDSZ, valamint az MKP nem delegált senkit a 

rendezvényre, míg az Híd-Most, valamint a VMSZ küldött egy-egy tagot, illetve az UMDSZ 

tiszteletbeli elnöke Tóth Mihály vett még részt. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. április 6-i számában olvasható.) 

 

Kell-e kampányolni londoni szupermarketekben? 
2013. április 8. - Spirk József,Joób Sándor - index.hu 

Nyomokban már megfigyelhető, hogy magyarországi pártok a határokon túl is igyekeznek 

kampányolni az ottani szavazók megnyerésére. Semjén Zsolt kézdivásárhelyi lovaglásához 

hasonló szimbolikus akciók ezután is várhatók, de a Fideszben úgy látják: a párt pozíciói 

eleve jók külföldön, a néhány százezer szavazóért pedig nem érdemes sem időt, sem pénzt 

fektetni nagyobb kampányba. Az MSZP hirtelen nemzeti pártként lépett fel, a Jobbik 

régebb óta terjeszkedik, Bajnaiék pedig csak most futnak neki a nemzetpolitikának. Most 

először gondolni kell a londoni magyarokra is. 
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Tőkés: eredményes munkát végeznek a Demokrácia Központok 
2013. április 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Pontos és eredményes munkát végez a magyar állampolgárság megszerzését elősegítő 

erdélyi Demokrácia Központ - mondta Tőkés László néppárti európai parlamenti képviselő 

sajtótájékoztatón pénteken Nyíregyházán. A hálózat adatai szerint Székelyföldön eddig 

több mint 79 ezer, Közép-Erdélyben 19 ezer, míg a Partiumban 46 ezer kérelmező 

kérelmét vették át, illetve honosítási dossziéját készítették elő - ismertette a hálózat 

felügyeletét ellátó Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a tájékoztatón. 

 

Agrártagozat alakult a Kárpátia román-magyar iparkamarán belül 
2013. április 5. – Krónika 

Agrártagozat létrehozásáról döntött kolozsvári közgyűlésén a Kárpátia Magyar-Román 

Kereskedelmi és Iparkamara - jelentették be sajtótájékoztatójukon a kamara képviselői. 

Csigi Levente, a Kárpátia ügyvezetője elmondta, az agrártagozat egy április 26-án tartandó 

kolozsvári konferencián mutatkozik be, amelynek témája a közös agrárpolitika kilátásai a 

2014-2020-as EU-költségvetés időszakában. 

 

Hétfőn zárul az RMDSZ alapszabályzatának módosításáról szóló konzultáció 
2013. április 5. – maszol.ro 

Az RMDSZ főtitkársága által elindított alapszabályzat- és programmódosító konzultáció 

hétfőn zárul – közölte pénteken Kovács Péter főtitkár. Hangsúlyozta: az elmúlt hetekben a 

szövetség szakemberei a beérkezett javaslatok alapján, szakmai platformokkal és civil 

szervezetekkel konzultálva társadalmi igényekre épülő program, valamint a helyi- és 

megyei szervezetek igényeit tükröző alapszabályzat megalkotásán dolgoztak. 

 

Tanulmányi ösztöndíjakat vettek át csángó egyetemisták 
2013. április 5. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro, Krónika 

Első alkalommal adták át pénteken Csíkszeredában csángómagyar egyetemista fiataloknak 

a nemrég alapított, a csángómagyarok apostolaként is hívott, idén januárban elhunyt győri 

bencés szerzetesről, Jáki Sándor Teodózról elnevezett tanulmányi ösztöndíjat. A Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) az ösztöndíjjal a moldvai csángómagyar 

oktatási programból kikerült, magyar nyelven felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat 

kívánja jó eredményekre ösztönözni. 

 

A gazdasági minisztert nem zavarta a székely zászló Sepsiszentgyörgyön 
2013. április 6. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

Pontosabban észre sem vette, hogy ki van tűzve az aranysávos kék lobogó a 

sepsiszentgyörgyi városházára, annyira sietett belépni a hivatal ajtaján – válaszolta 
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Constantin Niţă arra az újságírói kérdésre, hogy zavarja-e a székely zászló. A gazdasági 

miniszter, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) egyik alelnöke pénteken Sepsiszentgyörgyön 

kifejtette, a közintézményekre mindenekelőtt Románia zászlaját kell kitűzni, és 

„amennyiben a nemzeti jelképekre vonatkozó törvényt tiszteletben tartják, nekem semmi 

gondom ezzel”. 

 

SZNT: a március 10-ei megmozdulás új lendületet adott az 
autonómiaküzdelemnek 
2013. április 6. – Erdély Ma 

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága (SZNT ÁB) folyó év április 6-án a 

sepsiszentgyörgyi székházban tartotta soros ülését. Az ÁB tagjai kiértékelve a Székely 

Szabadság Napján, Marosvásárhelyen, március 10-én szervezett autonómiatüntetést úgy 

ítélték meg, hogy a rendkívül sikeres megmozdulás új lendületet adott az 

autonómiaküzdelemnek. 

 

Átadták a Székely Szabadság Napján megfogalmazott petíciót támogató 
aláírásokat 
2013. április 7. – Erdély Ma, Krónika 

Biró Zsolt a Magyar Polgári Párt elnöke Salamon Zoltán Hargita megyei elnök, Kulcsár-

Terza József Kovászna megyei elnök és Bálint József, a sepsiszentgyörgyi szervezet elnöke 

kíséretében átadta Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács elnökének azt a közel 3.500 

aláírást tartalmazó iratcsomót, amelyet a Magyar Polgári Párt kezdeményezésére 

gyűjtöttek a Székely Szabadság Napján megfogalmazott és Románia Kormányához címzett 

petíció támogatására. Az szignókat elsősorban az olyan személyek felkeresésével 

gyűjtötték, akiknek nem volt lehetősége a világhálón zajló aláírásgyűjtéshez csatlakozni – 

hangsúlyozta Biró Zsolt. 

 

Borboly Csaba „legyurcsányozta” Parászka Borókát 
2013. április 7. – maszol.ro 

Gyurcsány Ferenc szellemi követőjének nevezte Parászka Borókát vasárnap blogján 

Borboly Csaba. Hargita Megye Tanácsának elnöke azért bírálja a marosvásárhelyi 

újságírót, mert a manna.ro-n közölt tiltakozásában antiszemita propaganda terjesztésével 

vádolta Ferenczy Miklós kolozsvári református esperest és Darvas-Kozma József 

csíkszeredai pápai káplánt. 

 

Zászlóügy: hétfőtől hallgatják ki az iskolaigazgatókat 
2013. április 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Körlevélben próbálja "tartani a lelket" azokban a Hargita megyei iskolaigazgatókban 

Borboly Csaba megyeitanács-elnök, akiket hétfőre idézett be a rendőrség, hogy kérdőre 

vonja az általuk vezetett intézményre kitűzött székely zászlóval kapcsolatban. „A sajtóból 

értesültem, a székely zászló kifüggesztésével kapcsolatos rendőrségi beidézésekről és 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/10923-zaszlougy-hetfotol-hallgatjak-ki-az-iskolaigazgatokat
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tekintettel arra, hogy vannak Önök közül olyanok akiket hétfőre idéztek be fontosnak 

tartom, hogy most a hétvégén összefoglaljam e téren történteket" – kezdi levelét Borboly 

Csaba. 

 

Magyarbarátság miatt támadják az adevarul.ro bloggerét 
2013. április 7. – maszol.ro 

Ha a románok szeretnék az egyesülést a Moldovai Köztársasággal, akkor első lépésként 

teljesíteniük kell a magyar kisebbség elvárásait - vélekedett a román Adevarul című lap 

internetes kiadásában Cezar Maroti politikus-publicista vasárnap. A szombat este 

közzétett írás fél nap alatt a liberális beállítottságú lap legtöbbször kommentált cikkévé 

lépett elő, de a közel kétszáz olvasói reagálás túlnyomó többsége vehemensen elutasította a 

szerző nézeteit, és tagadta, hogy Románia többet tehetne a területén élő magyar 

közösségért. 

 

Országgyűlési adomány a kollégiumnak 
2013. április 8. – Krónika  

A magyar Országgyűlés számítástechnikai berendezéseket és 500 ezer forint értékű 

irodaszert adományozott a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumnak a szórványban élő 

magyar gyerekek oktatása terén végzett példaértékű munkájának támogatására. Kövér 

László házelnök nevében az eszközöket Sárdi Péter külügyi igazgató, Pappné Farkas Klára 

a Külügyi Igazgatóság Nemzeti Integrációs Irodájának főosztályvezető-helyettese és 

Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke adta át Nagyenyeden. 

 

Nem kell átszervezés? 
2013. április 8. – Krónika 

Egységes magyar álláspontot kell kialakítani a régióátszervezés ügyében – szögezte le 

pénteki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Márton Árpád. A háromszéki RMDSZ-es 

képviselő úgy véli, egységes magyar álláspontot kell külföld és a román közösség felé 

kommunikálni, mert tapasztalatai szerint az ellentétes véleményeket az RMDSZ ellen 

használják fel. 

 

Az MKP tiltakozik a párkányi körzeti hivatal felszámolása ellen 
2013. április 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Hírlap 

A közigazgatási reformtervezet diszkriminálja a párkányi körzetben élő polgárokat véli az 

MKP, mivel a belügyminisztérium által tervezett közigazgatás reform keretében, a helyi 

államigazgatás átalakítására kidolgozott törvényjavaslat szerint felszámolnák a Párkányi 

Körzeti Hivatalt.  
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Párkány tiltakozik a körzeti hivatal tervezett megszüntetése ellen 
2013. április 5. – Új Szó 

A párkányi önkormányzat rendkívüli ülésén határozatot fogadott el, amellyel a körzeti 

hivatal megszüntetése ellen tiltakozik. 

 

Vasárnap elhallgat a Kék Duna komáromi frekvenciája 
2013. április 5. – bumm.sk 

Esztergom után most Komáromban is elhallgat a Kék Duna Rádió frekvenciája. A 

csatornának a mérések alapján nagy volt a hallgatottsága a szlovákiai oldalon is. Egy 

tavalyi felmérés szerint voltak olyan felvidéki régiók, ahol a leghallgatottabb csatorna volt 

a Kék Duna. 

 

Kitelepítettekért szól Miksi harangja 
2013. április 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A mai Szlovákia területéről egykoron kitelepítettek és a II. világháborúban elhunytak 

emlékére öntetett harangot szentelt fel a Losonc melletti Miksiben Beer Miklós váci 

megyéspüspök szombaton. 

 

Érsekújvárban ülésezett az MKP kereszény platformja 
2013. április 6. – hirek.sk 

Szombaton az érsekújvári Marianum épületében tanácskoztak a Magyar Közösség Pártja 

keresztény platformjának küldöttei. A magyar pártban az alapszabály-módosítás után nyílt 

lehetőség platformok létrehozására. Az érsekújvári találkozón megfogalmazódott az az 

igény, hogy az MKP készülő működési szabályzata tegye lehetővé, hogy párton kívüliek is 

részt vehessenek a platform munkájában. A javaslatról soron következő ülésükön 

döntenek az Országos Tanács tagjai. 

 

A. Nagy: időben érkezik a pénz 
2013. április 6. – Új Szó 

Annyi pénzt kapnak idén a pályázók a kormányhivataltól, amennyit a bizottságok 

megítélnek nekik, ígéri A. Nagy László. A kisebbségi kormánybiztos szerint nem lesz 

szükség módosításokra. A pénzt szerinte már nyár elején kézhez kaphatják a pályázók. 

 

Sikert aratott a szlovákiai magyar képzőművészek fóruma 
2013. április 7. – hirek.sk 

Pozsony után ezúttal Kassán rendezték meg a szlovákiai magyar képzőművészek második 

fórumát. A tartalmas szakmai találkozónak a Löffler Akadémia adott otthont csütörtöktől 

szombatig. 
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Fehér István: Vegyük fel a magyar állampolgárságot és cselekedjünk 
2013. április 7. – Felvidék Ma 

Az autonómiában látja a felvidéki magyarság helyzetének megoldását Fehér István, a 

komáromi Selye János Gimnázium tanára, aki előadást tartott a Dunaszerdahelyen tartott 

nemzeti rendezvénysorozaton. 

 

Tárgyal a Híd és az MKP 
2013. április 8. – Új Szó 

Elfogadta a Magyar Közösség Pártja (MKP) a Most-Híd meghívását, és kedden egyeztetnek 

a megyei választások kapcsán folyó regionális tárgyalásokról. A Híd múlt héten hívta 

tárgyalni az MKP-t, mert Bugár Béla szerint a tárgyalások több régióban is elakadtak. Az 

MKP két új témát is javasolt a tárgyalásra, amit Bugárék is elfogadtak. „A megyei 

választások mellett beszélni szeretnénk a nemzeti minimum megvalósításáról és az 

államfőválasztásról is” – mondta az Új Szónak az MKP elnöke. 

 

Nincs elegendő tankönyv a kisebbségek nyelvén 
2013. április 5. – Vajdaság Ma 

Mivel nincs elegendő tankönyv a vajdasági kisebbségek iskolásai számára, a közösségek 

képviselői sürgették az oktatásügyi minisztériumot, hogy írjon ki pályázatot a kisebbségi 

nyelvű tankönyvek kiadására. Minden egyes kisebbség esetében a következő tanévre 

mintegy 30–50 címszó hiányzik. Az illetékes minisztériumnál elmondták, kérelmet 

nyújtanak majd be a Tankönyvkiadó Intézetnek a hiányzó könyvek nyomtatásával 

kapcsolatban, a szükséges anyagi eszközöket pedig az állami költségvetésből teremtik majd 

elő. 

 

A kis- és középvállalkozások nemzetközi együttműködését szorgalmazza a 
Kárpát Régió Üzleti Hálózat 
2013. április 5. – Vajdaság Ma 

A Szerb–Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 

szervezésében mutatkozott be két magyarországi cég a szabadkai Városháza Dísztermében. 

Az Üzleti Hálózat feladata és célja a Kárpát-medencei kis- és középvállalkozások közötti 

kapcsolatok kialakítása, fő szerepük a cégek közötti közvetítés – mondta Losonc Krisztina, 

a Kárpát Régió Üzleti Hálózat szabadkai részlegének képviselője. Hozzátette: Szabadkán 

tavaly július óta működik az iroda, Újvidéken pedig november óta fogadják az 

érdeklődőket. Elmondása szerint főként magyarországi cégek keresik fel őket, de 

folyamatosan kutatnak olyan szerbiai vállalkozók után is, akik nyitottak a külföldi cégekkel 

való együttműködésre, illetve nemzetközi üzleti hálózat kiépítésére. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/38880-feher-istvan-vegyuk-fel-a-magyar-allampolgarsagot-es-cselekedjunk
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15266/Nincs-elegendo-tankonyv-a-kisebbsegek-nyelven.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15268/A-kis--es-kozepvallalkozasok-nemzetkozi-egyuttmukodeset-szorgalmazza-a-Karpat-Regio-Uzleti-Halozat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15268/A-kis--es-kozepvallalkozasok-nemzetkozi-egyuttmukodeset-szorgalmazza-a-Karpat-Regio-Uzleti-Halozat.html
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Pajtić Vajdaság jogainak védelméről 
2013. április 6. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A tartományi parlament várhatóan szerdán hozza meg a Vajdaság AT alkotmányos és 

törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozatot – jelentette be Bojan Pajtić tartományi 

kormányfő. „A korábban megszerzett jogok is veszélybe kerülnek, ami példátlan a modern 

európai joggyakorlatban. A nyilatkozat komoly figyelmeztetést jelent majd abban az 

értelemben, hogy az autonómia elveinek, az alkotmányos és törvényes megoldásoknak a 

semmibe vétele voltaképpen a jogállamot és az európai demokratikus gyakorlatot gyengíti. 

Ezzel pedig veszélybe kerül egy felelősségteljes állam stabilitása és normális működése is” 

– üzente Pajtić. 

 

A haladók máris elítélték a Vajdaság védelméről szóló nyilatkozatot 
2013. április 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő alig jelentette be a Vajdaság AT alkotmányos és 

törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat meghozataláról szóló információt, a Szerb 

Haladó Párt (SNS) máris élesen elítélte a kezdeményezést. Igor Mirović, az SNS alelnöke 

arra szólított fel minden politikai pártot, a vajdasági polgárokat, hogy erőteljes választ 

adjanak a nyilatkozat szövegére, és mutassanak rá az állami egység, az alkotmány és a 

törvény védelmének fontosságára. 

 

Ivica Dačić: Szerbia elutasítja az EU koszovói rendezési ajánlatát a jelenlegi 
formájában 
2013. április 7. – Vajdaság Ma 

Szerbia nem fogadhatja el a brüsszeli Koszovó-javaslatot a jelenlegi formájában, mert azt 

lehetetlen lenne véghez vinni, jelentette ki Ivica Dačić szerb miniszterelnök. „Ezért 

nagyobb rugalmasságot kérünk, hiszen attól függetlenül, hogy letelik a Catherine Ashton 

jelentésének átadási határideje, a döntést június végén hozzák majd meg. Úgy gondoljuk, 

hogy mindennek ellenére, nem kell eldobni minden pozitívumot, amit a tárgyalások során 

elértünk” – mondta Dačić a Politikának adott interjújában. 

 

Megvonták a Vajdasági Fejlesztési Bank működési engedélyét 
2013. április 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Visszavonta a Vajdasági Fejlesztési Bank működési engedélyét a Szerbiai Nemzeti Bank. A 

törvény értelmében mielőtt egy másik intézmény átvenné a bank vagyonát, ügyfeleit és 

kötelezettségeit, meg kell szüntetni a működési engedélyt. A Vajdasági Fejlesztési Bank 

vagyona a Postai Takarékpénztárhoz kerül. 

 

„A vajdasági kormány szakadár törekvései” 
2013. április 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdaság AT alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat 

voltaképpen a tartományi kormány első, Vajdaság elszakadását kezdeményező lépéseinek 
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elismerése – jelentette ki Goran Knežević köztársasági mezőgazdasági titkár, a Szerb 

Haladó Párt alelnöke. Az SNS alelnöke kifejtette, noha hosszú éveken keresztül dolgoztak 

egy sajátságos, intézményesített vajdasági politikai rendszer létrehozásán, amely idővel 

gyakorlatilag függetlenedne Szerbiától, a tartományi hatalom vezetői ebbéli szándékukat 

eddig nem közölték a nyilvánossággal, mert a tavalyi évig mindezt suttyomban, az előző 

szerb kormány támogatásával vitték véghez. 

 

Egy magyar diák „ára” 
2013. április 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Félmilliárd forintot csoportosít át a magyar kormány a tartalékból a beregszászi II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának. A beregszászi főiskolán jelenleg mintegy 

630 fiatal tanul. Spenik Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Magyar Tannyelvű 

Humán- és Természettudományi Karának dékánja szerint az intézményben egy hallgató 

egyidőben több szakon is tanul, így a 630-as szám, véleménye szerint, valójában mintegy 

300 személyt takarhat. “Ötszázmillió forintból háromszáz fiatalt kis túlzással élve 

Oxfordban is lehetne taníttatni” – mondja Spenik Sándor.  

 

Schiffer András UMDSZ-vezetőkkel találkozott Beregszászon 
2013. április 6. – MTI, hirado.hu 

A Gajdos István UMDSZ-elnökkel és Tóth Mihállyal, az UMDSZ tiszteletbeli elnökével 

tartott tájékozódó jellegű megbeszélést Schiffer András, az LMP vezetője. Schiffer 

hangsúlyozta, az LMP álláspontja az, hogy egyenlő alapon, azonos mércével kell kezelni a 

határon túli magyar szervezeteket, s a párt ezt várja el a magyar kormánytól is. Hozzátette: 

az LMP azért bírálja a kormányt, mert beláthatatlan következményei lehetnek annak, hogy 

nem egyenlő alapon kezeli a határon túli magyar szervezeteket. 

 

„A lányaim csak nyertek azzal, hogy magyar iskolába járnak” 
2013. április 5. – Új Magyar Képes Újság 

A várdaróci Stefanec Melitta és férje, Tomislav azt mondják, egyáltalán nem bánták meg, 

hogy lányaikat, a 13 éves Petrát és a 12 éves Karlát magyar iskolába íratták. Szerintük az 

érvényesülés nem attól függ, hogy milyen iskolába jár a gyerek, hanem képességeik a 

döntők, valamint az is, hogy a gyerek egy egészséges környezetben szerezze meg az 

alaptudást. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12927
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Dr. Szántó Tibor is indul az EP-választáson 
2013. április 5. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK volt parlamenti képviselője, jelenleg is elnökségének tagja indul az európai 

parlamenti választásokon április 14-én. Horvátország július 1-jén válik az Európai Unió 

teljes jogú tagjává. A horvát választópolgárok 12 képviselőt küldhetnek az EP-be. 

 

20 éves a HMDK 
2013. április 6. – Új Magyar Képes Újság 

Szombaton, április 6-án ünnepelte 20 éves, jubiláris évfordulóját a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közössége. A szervezet egyik legfontosabb célja ezért az lett, hogy 

felvállalja a horvátországi magyar közösség érdekvédelmét, megszervezze az oktatást, a 

közművelődést és a hitéletet. 

 

Berényi is köszöntötte a baranyai magyarokat 
2013. április 7. – Felvidék Ma 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Pélmonostoron ünnepelte 

megalakulásának 20. évfordulóját április 6-án. Az ünnepségen magasrangú közjogi 

méltóságok mellett több ismert személyiség, köztük Berényi József, az MKP elnöke is 

köszöntőt mondott, a közéleti és személyes élményeiről szóló találó beszéde osztatlan 

sikert aratott. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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