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Semjén: A tömbmagyarságnak jár a területi autonómia 
2013. április 8. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Semjén Zsolt szerint az egyes külhoni magyar nemzetrészekre jellemző autonómia 

elképzelések nem valóságtól elrugaszkodott törekvések, és mindegyikre van példa az 

Európai Unióban. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet nemzetközi konferenciáján azt mondta: hamis beállítás, amikor azt a 

kérdést teszik fel, hogy területi vagy kulturális autonómiát támogatnak-e. Ez nem „vagy-

vagy” hanem „és” kérdése. A szórványmagyarságot megilleti a kulturális autonómia, a 

tömbmagyarság számára pedig jár a területi autonómia - szögezte le. Andreas Gross, az 

Európa Tanács nemzeti közgyűlésének szociáldemokrata tagja szerint meg kell érteni, 

hogy az autonómia egy erős demokrácia része, s a demokráciát és az autonómiát nem lehet 

elkülöníteni egymástól. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

zárszavában rámutatott: az autonómia-törekvések támogatása prioritás, és magától 

értetődő, hogy a nemzeti közösségek együttélése, a demokratikus elvek és jogok 

érvényesítése szempontjából az autonómia a leghatékonyabb megoldás. Hozzátette: az 

autonómia a határon túl élő magyar közösségek számára is jogos és elérhető cél. 

 

Külhoni magyar kisiskolások éve: elindult a programkörút 
2013. április 8. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági Zomborba, valamint a horvátországi Vörösmartra látogattak magyarországi 

oktatási szakemberek hétfőn, a 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve című program 

kárpát-medencei körútjának első napján. A külhoni magyar kisiskolások éve projekt a 

tavaly indított külhoni magyar óvodák éve program folytatása. Célja, hogy minél több 

külhoni magyar szülő magyar anyanyelvi intézménybe írassa be gyermekét. A programot a 

Nemzetpolitikai Államtitkársága hirdette meg a Magyar Állandó Értekezlet 2012. évi 

plenáris ülésének zárónyilatkozatában rögzítettek szerint. 

 

Az erdélyiek fele tizenkét éven belül autonómiára számít 
2013. április 8. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, 

Szabadság 

A megkérdezett romániai magyarok mintegy fele esélyt lát arra, hogy legfeljebb tizenkét 

éven belül Erdély valamilyen típusú autonómiát szerez. A Bell Research közvélemény-

kutatását a Nemzetpolitikai Tükör legfrissebb számában ismertették. A magyar 

országgyűlés külügyi igazgatósága által gondozott folyóiratban az olvasható, a felmérés 

három határmenti (Bihar, Szilágy, Szatmár) és három székelyföldi megyében készült 

tavaly augusztus és október között. Az 1800 válaszadó fele szerint kivívható az erdélyi 

autonómia: 12 százalékuk szerint négy, 18 százalékuk szerint nyolc, 19 százalékuk szerint 

pedig 12 éven belül van esély az autonómia megszerzésére. 
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Egymillió voksra vadásznak külföldön 
2013. április 9. - Blikk 

A következő választásokon már a 200 fős parlament résztvevőiről fognak dönteni a 

választók, így a határon túl élők. A Blikk számítása szerint a 500 ezer leendő magyar 

állampolgár számához hozzáadódik még 500 ezer külföldön dolgozó magyar állampolgár, 

így szerintük megéri majd a pártoknak kampányolni külföldön is.  

 

Újhelyi az erdélyi kérdőíveket támadta 
2013. április 9. - Pindroch Tamás - Magyar Hírlap 

Az állampolgársági ügyet felhasználva a kormány közvetlen, az Erdély Magyar Néppárt 

(EMNP) közvetve próbálja megteremteni a Fidesz leendő szavazótáborát - mondta 

interpellációjában Ujhelyi István (MSZP). Ezt arra alapozta, hogy az EMNP kérdőíves 

felmérést végzett Erdélyben, amelyben arról is érdeklődtek, hogy a megkérdezettek 

mennyire elégedettek Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz nemzetpolitikájával. 

Rétvári Bence, a KIM államtitkára hangsúlyozta, hogy ezekre a kérdőívekre a magyar 

kormánynak semmiféle befolyása nincs, senkit nem bíztak meg a regisztrációban való 

közreműködéssel.  

 

Görbicz mezét gyalázták – A ProSport bocsánatot kért a magyaroktól 
2013. április 8. – Krónika 

Elkeserítőnek és felháborítónak nevezte Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 

elnöke a bukaresti ProSport napilap „húzását”, amely a magyar sporttársadalom 

tiltakozását váltotta ki a Râmnicu Vâlcea-i Oltchim és a Győri Audi ETO KC női 

kézilabdacsapatának Bajnokok Ligája-elődöntője után. Az első, szombati bukaresti 

összecsapást – amelyet 24-22-re nyert meg a magyar bajnok – többek között olyan 

fényképekkel harangozta be szombaton az egyik legolvasottabb bukaresti sportújság, 

amelyeken több román élsportoló Görbicz Anita mezét gyalázza. 

 

Szőcs Endre a Háromszéki Ifjúsági Tanács új elnöke 
2013. április 8. – transindex.ro, Erdély Ma 

Szőcs Endrét választották meg a Háromszéki Ifjúsági Tanács új elnökének április 5-én, 

pénteken a szervezet tisztújító küldöttgyűlésén. Szőcs Grüman Róberttől veszi át a stafétát, 

aki öt éven keresztül vezette a szervezetet. A küldötgyűlésen az új elnökséget is 

megválasztották. 

 

Székely zászlót készítő szabóműhelyről közölt riportot az Adevărul 
2013. április 8. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, Szabadság 

Székely zászlót készítő szabóműhelyről közölt terjedelmes riportot az Adevărul című 

napilap, amelyből kiderül, hogy a lobogót övező konfliktus nyomán jelentősen megnőtt a 
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kereslet a jelkép iránt. A lap riportere Csíksomlyón kereste fel az egyik ilyen szabóműhelyt, 

amelyet az árvák megsegítésével foglalkozó Csibész Alapítvány működtet. 

 

Kisrégiós találkozók keretében folytatja az RMDSZ Temes megyei szervezete 
a konzultációt 
2013. április 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Kisrégiós találkozók keretén belül folytatja az RMDSZ Temes megyei szervezete azt a 

konzultációsorozatot, amelynek célja felmérni a Temes megyében lakó magyar közösség 

problémáit és elvárásait, melyek azonosítását követően már célirányosan lehet tájékozódni 

a lehetséges megoldások felől. Április 5-6.-án, Zsombolyán és Nagyszentmiklóson a Temes 

megyei RMDSZ szervezet elöljárói, Halász Ferenc megyei elnök és Molnár Zsolt 

parlamenti képviselő a megye nyugati részét reprezentáló magyar vezetőkkel találkoztak. 

 

12 Maros megyei polgármesteri hivatalt szólítottak fel a székely zászlók 
eltávolítására 
2013. április 8. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

12 Maros megyei polgármesteri hivatalt szólított fel a székely zászlók eltávolítására a 

prefektus. Corneliu Grosu hangsúlyozta: jelenleg 15 Maros megyei közintézmény 

homlokzatán van székely lobogó, többségüket a tavalyi helyhatósági választások idején 

tűzték ki. 

 

Referendumot szeretne régióátszervezés ügyben a háromszéki RMDSZ 
2013. április 8. – Erdély Ma 

Referendumot szeretne a RMDSZ Kovászna megyei vezetősége a régióátszervezés 

ügyében. Határozottan elutasítják a jelenlegi kormányjavaslatot a felosztást illetően. 

Tamás Sándor a Kovászna Megyei Tanács elnöke szerint az embereknek kell dönteniük, 

hogy megyéjük, melyik fejlesztési régióhoz tartozzon. 

 

Rendőrségi vizsgálatok a székely zászló miatt 
2013. április 8. – szekelyhon.ro 

Ügyészségi feljelentések alapján vizsgálódnak a rendőrök Hargita megyében az 

iskolaépületekre kitűzött székely zászlók miatt. Intézményvezetőket hívnak be, hogy 

megkérdezzék, ki tette ki, mikor, milyen pénzből van a zászló? 

 

Ötvenezer fölött a pályázatok száma 
2013. április 8. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

A tavalyihoz hasonló ritmusban érkeznek a Szülőföldön magyarul program pályázatai a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez (RMPSZ). A szervezet elnöke arra számít, 

hogy körülbelül annyi pályázatot kapnak, mint 2012-ben, amikor több mint 110 ezer 

pályázatot dolgoztak fel. 
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Visszahelyezték tisztségébe a vajdahunyadi kórház magyar igazgatóját 
2013. április 8. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Vajdahunyad polgármestere visszahelyezte tisztségébe Bende Barnát, a helyi kórház 

köztiszteletben álló igazgatóját, akinek leváltása március közepén spontán sztrájkot váltott 

ki a kórház alkalmazottai körében. 

 

Egy felmérés szerint leginkább Romániához, majd saját településéhez kötődik 
a lakosság 
2013. április 8. – transindex.ro 

A megkérdezettek 81%-a nagyon vagy meglehetősen kötődik ahhoz a településhez, 

amelyben él - derül ki az IRES kolozsvári közvélemény-kutató intézet felméréséből, amely 

a regionalizáció szempontjából vizsgálta a regionális identitást. 

 

Izsák: ha a régiósítás nem lesz kedvező, újabb mozgósításra kerül sor 
2013. április 8. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Székely Nemzeti Tanács tegnap juttatta el a román kormánynak azt a petíciót, amelyet 

március 10-én fogadtak el a marosvásárhelyi autonómiatüntetés résztvevői, és amely 

támogatására több mint 30 ezer aláírást gyűjtöttek. A beadvány tartalmáról, és a múlt 

hétvégén lezajlott Állandó Bizottsági ülés döntéseiről Izsák Balázs, az SZNT elnöke beszélt 

László Edittel, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársával. 

 

Több mint harmincötezer aláírás az autonómiáért 
2013. április 8. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Meghaladta a harmincötezret az aláírások száma, amelyeket a Székely Nemzeti Tanács a 

marosvásárhelyi autonómiatüntetés alkalmával elfogadott petícióhoz csatolva hétfőn 

eljuttatott a kormányhoz. Az online csatlakozást továbbra is várják. 

 

Falinaptár miatt hallgatták ki az igazgatót 
2013. április 8. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

Nyírő József a témája az udvarhelyi Tamási Áron Gimnázium idei naptárának. Emiatt tett 

feljelentést Dan Tănasă, a magyarellenes megnyilvánulásairól híres fiatalember, aki úgy 

véli, törvénytelen tettet hajtottak végre a gimisek. A rendőrség elkért egy naptárat is 

Laczkó György igazgatótól, amit majd lefordítanak. Az iskolaigazgató kiemelte, ők 

tanintézetük egyik volt diákjáról készítették a naptárat, akit ráadásul soha nem ítéltek el 

románellenes tettei miatt. 

 

Győzött az RMDSZ-frakció 
2013. április 9. – Krónika 

Az RMDSZ-frakció elvárásainak megfelelően sikerült módosítani tegnap Szatmárnémeti 

költségvetés-tervezetét. A büdzsé immár lehetővé teszi a korábban veszélybe került 

magyar rendezvények, a Partiumi Magyar Napok és a Családi hétvége megtartását. 
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Megrongálták a kolozsvári szoborcsoport egyik elemét 
2013. április 9. – Krónika 

Szigorítani fogja a kolozsvári önkormányzat a Mátyás-szoborcsoport őrzését azt követően,  

hogy repedést észleltek a szoborcsoporthoz tartozó, földön fekvő zászló rúdján – 

nyilatkozta tegnap a Krónikának Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere. 

 

Dragnea: hét vagy nyolc régió lesz 
2013. április 9. – Szabadság, maszol.ro 

A jelenlegi fejlesztési régiók határai mentén alakíthatják ki az új közigazgatási régiókat. A 

közigazgatási régiók kialakításáért felelős Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes 

kijelentette: „el kell ismernem, hogy a jelenlegi gazdasági fejlesztési régiók határainak a 

megőrzése mellett komoly érvek szólnak. Még nem született végleges döntés, de úgy tűnik, 

hogy biztos léptekkel haladunk e változat felé”. 

 

Bugár: a Smerrel szemben az MKP-val is meg kell egyeznünk 
2013. április 8. – bumm.sk 

Bugár Bélával, a Most-Híd elnökével beszélgetett a Bumm.sk hírportál a 

kormánybiztosról, a kulturális támogatásokról, a magyar pártok újraegyesülésének 

esélyeiről, továbbá a Fideszhez fűződő viszonyról. 

 

Nem találták meg Mária Terézia szobrát a pozsonyi Duna fenekén 
2013. április 8. – bumm.sk, Új Szó 

Hiába kereste a Duna pozsonyi szakaszán egy polgári társulás a Magyar Intézettel és 

magyar kutatókkal karöltve, Mára Terézia szobrának maradványait, nem bukkantak rá a 

műemlékre, melynek egyes részeit 1921-ben dobták a folyóba a csehszlovák legionáriusok. 

 

Komáromi tagszervezettel bővült a Diákhálózat 
2013. április 8. – bumm.sk, Új Szó 

A szlovákiai magyar egyetemistákat tömörítő Diákhálózat Hallgatói Parlamentjének 

hétvégi ülésén tagszervezetté választották a komáromi Jókai Mór Diákkört. A Rozsnyó 

melletti Jabloncán április 4. és 7. közt megrendezett értekezlet a szakmai egyeztetés és a 

civil projektmenedzsment képzés jegyében telt. 

 

Negyven millió euróba kerül az oroszvári kastély felújítása  
2013. április 8. – hirek.sk 

A pénzügyminisztérium hamarosan a kormány elé az oroszvári neogótikus kastély 

felújításával kapcsolatos pénzügyi jelentését. A felújítási munkálatoknak 2016-ig kell 

befejeződniük, mivel Szlovákia azt tervezi, hogy az Európai Unió tanácsának soros 

elnökeként ebben a kastélyban bonyolítaná le a csúcstalálkozókat. 
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Kétnyelvű űrlapra csak szlovákul írni! 
2013. április 9. – Veres István – Új Szó 

Néha a törvény sem elég ahhoz, hogy garantálja az állam a kisebbségi nyelvhasználattal 

kapcsolatos jogokat. Egy elfogott levélből kiderül, a belügyminisztérium tavaly arra 

figyelmeztette az önkormányzatokat, hogy anyakönyvi adatokat csak szlovákul vessenek 

papírra, még a kétnyelvű nyomtatványokon is. 

 

Vajdaság kormánya visszautasítja a belgrádi vádak özönét 
2013. április 7. – Vajdaság Ma 

A Vajdaság AT alkotmányos és törvényes jogai védelméről szóló nyilatkozatának javaslata 

a legnagyobb pártok - köztük a kormánypártok - kemény kritikáiba ütközött. A nyilatkozat 

visszavonására vonatkozó indítványokat koholmányoknak nevezi a Demokrata Párt (DS). 

 

Elhalasztották a tartományi képviselőháznak a nyilatkozattal kapcsolatos 
ülését 
2013. április 8. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma bejelentette, elhalasztják azt az 

április 10-ére meghirdetett képviselőházi ülést, amelyen a Vajdaság AT alkotmányos és 

törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozatot kellett volna megvitatni. 

 

Nem csökken az elsősök száma Zentán 
2013. április 8. – Vajdaság Ma 

A zentai Stevan Sremac Általános Iskolához tartozó három zentai, valamint a bogarasi, 

felsőhegyi, kevi és a tornyosi iskolában az előzetes számítások szerint idén összességében 

nem csökken majd az első osztályba indulók száma. Az illetékesek szeptemberben 234 

elsős diák iskolába indulására számítanak, ebből 36 tanuló szerb nyelven, 198 pedig 

magyar nyelven kezdi majd meg tanulmányait az általános iskola első osztályában. 

 

Két hónap hosszabbítás a temerinieknek 
2013. április 8. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Az újvidéki Felső Bíróság büntető tanácsa április 4-i végzésével további két hónappal 

meghosszabbította a tavaly október 22-én letartóztatott és az óta is börtönben lévő hét 

adai, óbecsei és temerini magyar fiú előzetes letartóztatását. Az ügyész mind a hét 

fiatalembert továbbra is a BTK 317. szakaszának 2. bekezdésébe ütköző bűncselekmény 

elkövetésével, vagyis nemzeti, faji, vallási gyűlöletet vagy türelmetlenség kiváltásával, 

illetve szításával vádolja. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15272/Vajdasag-kormanya-visszautasitja-a-belgradi-vadak-ozonet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15274/Elhalasztottak-a-tartomanyi-kepviselohaznak-a-nyilatkozattal-kapcsolatos-uleset.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15274/Elhalasztottak-a-tartomanyi-kepviselohaznak-a-nyilatkozattal-kapcsolatos-uleset.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15278/Nem-csokken-az-elsosok-szama-Zentan.html
http://www.magyarszo.com/hu/1934/kozelet_bunugy/94962/K%C3%A9t-h%C3%B3nap-hosszabb%C3%ADt%C3%A1s-a-temerinieknek.htm
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Szerbia elutasította Brüsszel ajánlatát 
2013. április 8. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Hivatalosan is elutasította a Brüsszelben felkínált egyezséget a szerb kormány. A késő 

délutáni nyilvános kormányülésen elhangzottak szerint a felkínált egyezség nem garantálja 

a koszovói szerbek biztonságát és ezzel együtt megmaradásukat sem. A kormány a 

tárgyalások azonnali folytatását kéri Brüsszeltől. 

 

Pásztor István: az egyedüli elfogadható út 
2013. április 8. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség másfél évtizede a realitások talaján kezeli Koszovó 

problémáját – nyilatkozta a tárgyalások után Pásztor István pártelnök. Most is 

ragaszkodnak az európai úthoz. „Az egyedüli választható és elfogadható út, az ami 

közelebb visz minket az európai nemzetek családjához, úgyhogy ebbe az irányba sarkalltuk 

a kormányfőt, hogy ilyen jellegű döntés szülessen a kormány és a vezetés részéről.” 

 

Szvobodások vártak Szávayra 
2013. április 9. – Kárpáti Igaz Szó 

Szvobodás-szimpatizánsok zavarták meg Szávay István beregszászi látogatását. A Jobbik 

Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője múlt pénteken sajtótájékoztatót, valamint most 

már hagyományossá váló fogadónapot tartott a Vérke-parti városban. 

 

Jakab Sándor: Dióhéjban a HMDK-ról 
2013. április 8. – Jakab Sándor - Új Magyar Képes Újság 

A történelmi VMDK megalakulása után (1990 márciusa) azonnal megfogalmazódott 

bennünk a gondolat, hogy - az előbbi mintájára - létre kell hoznunk a HMDK-t, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségét. A hivatalos bejegyzésre mégis három 

évet kellett várnunk, mindenekelőtt a közbejött háború, valamint azon hiábavaló 

igyekezetünk miatt, hogy a „megörökölt” Horvátországi Magyarok Szövetségét (HMSZ) 

újjáalakítva, annak keretei között vegyük fel a küzdelmet a történelmi kihívásokkal. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=55307
http://pannonrtv.com/web/?p=55215
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12972
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4404-jakab-sandor-diohejban-a-hmdk-rol
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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 
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www.hirszerzo.hu   
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www.mti.hu   

www.nepszava.hu   
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www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 
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