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Lajčák szerint tartós a szlovák-magyar kapcsolatok javulása 
2013. április 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, MTI, Magyar Nemzet 

Nem múló jelenség, hanem örömteli irányzat a szlovák-magyar kapcsolatok javulása - 

állítja Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter a pozsonyi Pravda keddi számában 

megjelent, a külkapcsolatok egy évét értékelő interjúban. A szlovák külügyminiszter 

szerint a kétoldalú kapcsolatok terén tapasztalható javulás egyik oka, hogy mind 

Magyarország, mind pedig Szlovákia kormányainak hasonló gazdasági és szociális 

problémákkal kell megbirkóznia. 

 

Székely autonómia: elküldték a kormánynak az aláírásokat 
2013. április 9. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

Elküldték kedden a román kormánynak a március 10-i marosvásárhelyi 

autonómiatüntetésen elfogadott petícióhoz összegyűlt aláírásokat – tájékoztatta az MTI-t 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. 

 

Járási szinten egyeztet az MKP és a Most-Híd a megyei választásokról 
2013. április 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A két párt közötti, járási szintű egyeztetések ösztönzésében állapodott meg a megyei 

választásokon való együttműködés vonatkozásában Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártja (MKP) és Bugár Béla, a Most-Híd elnöke kedden Pozsonyban. A megállapodás 

lényege, hogy a jövőben mindkét párt központilag ösztönözi majd járási szervezeteit, hogy 

megegyezéseket kössenek az ősszel esedékes megyei választásokon való együttműködésről. 

 

Konszenzus kell 
2013. április 10. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Markku Suksi a finnországi Abo Akadémia jogászprofesszora a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet által szervezett autonómia konferencián vett részt és tartott előadást. 

Véleménye szerint a nemzetközi fórumok nem igazán érdekeltek olyan belső ügyek 

megoldásában, mint például a magyarság autonómiatörekvései. 

 

Szolidarizál az EMNP 
2013. április 9. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt szolidarizál azokkal az intézményvezetőkkel, akiket a székely 

zászló kitűzése miatt zaklat a rendőrség. „Védelmükben és a hívásukra az utcára vonulunk, 

a tüntetéseket addig kell folytatni, amíg a román állam üldözi a szimbólumainkat” – 

jelentette ki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Derzsi Sámuel, a néppárt háromszéki 

elnöke. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130409120815/Lajcak-szerint-tartos-a-szlovak-magyar-kapcsolatok-javulasa.html
http://erdely.ma/autonomia.php?id=139272&cim=szekely_autonomia_elkuldtek_a_kormanynak_az_alairasokat
http://www.hirek.sk/belfold/20130409142716/Jarasi-szinten-egyeztet-az-MKP-es-a-Most-Hid-a-megyei-valasztasokrol.html
http://magyarhirlap.hu/konszenzus-kell
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72682
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Markó Attila: fel kell lépnünk a gyűlöletkeltéssel szemben 
2013. április 9. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az illetékes román és nemzetközi hatóságokat értesíti az RMDSZ Mikó Imre jogvédelmi 

szolgálata a sportban eluralkodni látszó magyarellenes cselekedeteket illetően, amelyek az 

elmúlt hetekben megfertőzték a közhangulatot. Az utóbbi időben számos olyan 

magyarellenes jelenség mutatkozott a többségi nemzet és a magyar kisebbség között, 

amely mielőbbi orvoslásra szorul - áll a szövetség által kibocsátott sajtóközleményben. 

 

Az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanácshoz fordult Kereskényi Gábor a 
szatmári sportoló magyarellenes kijelentéseivel kapcsolatosan 
2013. április 9. – Erdély Ma 

Az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanácshoz és a Szatmárnémeti Olimpia FC 

labdarúgó–egyesület vezetőségének küldött beadványban hívja fel a figyelmét Kereskényi 

Gábor Szatmár megye parlamenti képviselője, a futbal klub egyik román nemzetiségű 

játékosának magyarellenes megnyilvánulásaira az egyik közösségi portálon, a 

Szatmárnémeti RMDSZ keretén belül működő Mikó Imre kisebbségi jogvédelmi 

szolgálathoz érkezett lakossági bejelentés következtében. 

 

Szakértő: nem valószínű tizenkét éven belül erdélyi területi autonómia 
2013. április 9. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

A Babes-Bolyai Egyetem dékánhelyettese szerint meglehetősen optimista vélekedés, hogy 

10-12 éven belül megvalósulhat Erdélyben az etnikai alapú, területi autonómia. Salat 

Levente erről a Területi autonómiák Európában: megoldások és kihívások című 

nemzetközi konferencia zárónapján, kedden beszélt újságíróknak Budapesten, egy előző 

nap megjelent felméréssel kapcsolatban. 

 

Svájci szakértő: az autonómiát kérő magyarok ne legyenek nacionalisták 
2013. április 9. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorának vendége volt Andreas Gross, a Svájci Nemzeti 

Tanács, és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagja, aki az autonómiáról szólva 

úgy látja, hogy az elmúlt 10 évben Európa minden országában erőteljesebbé vált a 

nacionalizmus. Ha pedig a nacionalizmus erős, akkor a többsé- gi hatalom nem kész 

hatalmának megosztására, tette hozzá Gross. 

 

Polgármestereket is faggatnak zászlóügyben 
2013. április 9. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Csíkszéken megkezdődött a polgármesterek és iskolaigazgatók rendőrségi kihallgatása a 

hivatalokra, iskolákra kitűzött székely zászló miatt. Csíkszentkirály polgármesterét kedden 

kérdezgették a rendőrségen. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32627
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=139288&cim=az_orszagos_diszkriminacio_ellenes_tanacshoz_fordult_kereskenyi_gabor_a_szatmari_sportolo_magyarellenes_kijelenteseivel_kapcsolatosan
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=139288&cim=az_orszagos_diszkriminacio_ellenes_tanacshoz_fordult_kereskenyi_gabor_a_szatmari_sportolo_magyarellenes_kijelenteseivel_kapcsolatosan
http://erdely.ma/autonomia.php?id=139260&cim=szakerto_nem_valoszinu_tizenket_even_belul_erdelyi_teruleti_autonomia
http://erdely.ma/autonomia.php?id=139261&cim=svajci_szakerto_az_autonomiat_kero_magyarok_ne_legyenek_nacionalistak_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/polgarmestereket-is-faggatnak-zaszlougyben
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Jakab István: felelősek vagyunk a marosvásárhelyi magyar közösségért 
2013. április 9. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Új vezetőségnek szavazott bizalmat az EMNP marosvásárhelyi tagsága, a szervezet elnöki 

tisztségére Jakab Istvánt választották meg. A közgazdászt terveiről, célkitűzéseiről 

kérdezték. 

 

Kőbe vésnék a jelenlegi régiókat 
2013. április 10. – Krónika 

Ha a jelenlegi fejlesztési régiókat ruházzák fel közigazgatási feladatokkal, akkor 2020-ig 

folytatódik az a kudarc, amit Románia jelent az EU-ban a pénzalapok lehívása terén – 

jelentette ki a Krónika megkeresésére Csutak István. 

 

Az EB szaktestületei előtt a néppárt és az EMNT kezdeményezése 
2013. április 10. – Krónika 

Az Európai Bizottság jogi főosztálya elfogadta, és az intézmény egy másik főosztályával 

együtt elemzi az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közös 

kezdeményezését a nemzeti kisebbségek védelmével kapcsolatban. Az EB jogi bizottsága 

nemrég tájékoztatta a fejleményekről Szilágyi Zsoltot, a néppárt külügyi alelnökét, aki a 

párt és az EMNT közös megbízásából március 22-én benyújtotta a testülethez a 

kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségek védelméről szóló Európai Polgári 

Kezdeményezés (EPK) szövegtervezetét. 

 

A Kaufland makacskodik: magyarul semmit! 
2013. április 9. – Felvidék Ma 

„Ha megnézzük a Kaufland üzlethálózat szlovákiai részlegének közösségi oldalát, akkor 

meggyőződhetünk róla, hogy a kétnyelvűséget követelők mozgalma kitartó, naponta 

érkeznek a bejegyzések, bár nem ártana egy kis ráerősítés. De kitartóan makacs a Kaufland 

is, elzárkózik az egyéb mint szlovák nyelven történő kommunikációtól, ma ezt egy 

üzenetben újra megerősítették.” 

 

Ellenpetíciót indítottak Vágsellyén 
2013. április 9. – Új Szó 

Ellenpetíció indult Vágsellyén Michal Vrbovský, a helyi tanügyi hivatal vezetőjének 

kezdeményezésére: kérik a város vezetését, hogy vonja össze a Vágvecse városrészben 

található Bernolák utcai szlovák alapiskolát a Hollý utcai szlovák alapiskolával, és a 

megüresedő épületbe költöztessék át a város központjában található patinás épületből a 

Pázmány Péter Alapiskolát és Óvodát. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/jakab-istvan-egyutt-van-felelossegunk-a-marosvasarhelyi-magyar-kozossegert
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72685
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/38913-a-kaufland-makacskodik-magyarul-semmit
http://ujszo.com/online/regio/2013/04/09/a-szlovak-alapiskolak-ellenpeticioja-vagsellyen
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Híd: Nincs pragmatikus ok a vágsellyei magyar alapiskola átköltöztetésére 
2013. április 9. – Új Szó 

A Híd álláspontja szerint nincs valós, pragmatikus ok a vágsellyei magyar 

alapiskola átköltöztetésére a tanintézmény jelenlegi épületéből. Kedd délután Martin 

Alföldi vágsellyei polgármesterrel tárgyalt a helyi Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskola ügyében a Híd delegációja. 

 

Kérdéses lesz a kisebbségi médiaházak sorsa 
2013. április 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A készülő tájékoztatási törvény csökkenti a kisebbségi nyelveken való tájékoztatás 

lehetőségét – hangzott el a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság 

sajtótájékoztatóján. A legtöbb gond a médiаházak kötelező érvényű magánosításából 

származhat. A szerbiai Köztájékoztatási és médiatörvény-tervezet a normatív pénzelés 

megvonásával és az önkormányzati média magánosításával kérdésessé teszi számos 

vajdasági médiaház létét. A kisebbségi nyelveken történő tájékoztatás válik bizonytalanná, 

ami az anyanyelvű tájékoztatásra való jog csorbítását vonja maga után, és az Alkotmányba 

ütközik. 

 

„Ismét nacionalista hisztéria tárgya Vajdaság” 
2013. április 9. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A Polgári Vajdaság civil szervezetek koalíciója támogatja a Vajdaság jogainak védelméről 

szóló nyilatkozatot, ugyanakkor aggodalmának adott hangot, amiért a parlamenti ülést 

elhalasztották, amelyen e dokumentumról vitáztak volna a képviselők. „A nacionalista 

hisztéria, amely a nyilatkozat elfogadásának bejelentését követően tört ki, alátámasztja, 

hogy a vajdasági hatalomnak proaktív, bátor lépéseket kell tenniük Vajdaság alkotmányos 

és törvényes jogainak védelme érdekében, amelyeket hosszabb ideje szégyenteljes módon 

tépáznak” áll a közleményben. 

 

Zomborból indult a Külhoni Kisiskolások Éve 
2013. április 9. - Fekete J. József - Magyar Szó 

A magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős 

Államtitkársága a 2013-as évet a Külhoni Kisiskolások Évének nyilvánította, amivel arra 

szeretné fölhívni a figyelmet, hogy minél több gyermeket magyar osztályba írassanak 

szüleik, és így, aki teheti, a magyar nyelvű oktatást válassza az anyaország határain túl is. 

Az államtitkárság a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével egynapos 

műhelyfoglalkozások révén kívánja Vajdaság-szerte is megmutatni, hogy miért érdemes 

anyanyelven tanulni. A rendezvénysorozat első állomása Zombor volt, ahol hétfőn mintegy 

száz kupuszinai, bezdáni, nemesmiliticsi, doroszlói és zombori gyerek vett részt a 

háromórás foglalkozáson a Testvériség-Egység Általános Iskolában. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/04/09/hid-nincs-pragmatikus-ok-a-vagsellyei-magyar-alapiskola-atkoltoztetesere
http://pannonrtv.com/web/?p=55497
http://www.magyarszo.com/hu/1935/kozelet_politika/95034/Ism%C3%A9t-nacionalista-hiszt%C3%A9ria-t%C3%A1rgya-Vajdas%C3%A1g.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1935/kozelet_oktatas/94959/A-magyar-nyelv%C5%B1-oktat%C3%A1s-%C3%A9rdek%C3%A9ben.htm
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Szeparatizmussal vádolják a vajdasági kormányt 
2013. április 9. – Pannon RTV 

A Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozatról cikkezik 

továbbra a szerb sajtó. Ez az a dokumentum, amelyet szerdán tárgyalt volna a tartományi 

parlament. Az újvidéki hatalmat szeparatizmussal és Vajdaság elszakítására való 

törekvéssel vádolta a belgrádi kormány több tagja. A szerdára tervezett ülést 

elhalasztották. 

 

Nikowitz Oszkár: Felháborító a szerb médiában megjelent cikk 
2013. április 9. – Pannon RTV 

Magyarország háborús készülődésének emlegetése is felháborító – nyilatkozta Nikowitz 

Oszkár belgrádi magyar nagykövet a Večernje Novostiban megjelent cikkek kapcsán. A 

belgrádi lapban Magyarország Alkotmányának módosítását is a szomszédos területek 

iránti igény jelének tekintették. A bácsgyulafalvi honvédemi emléktábla pedig szerintük a 

fasisztáknak állított magyar emlékmű. Nikowitz Oszkár belgrádi magyar nagykövet szerint 

bárki, aki a mai Magyarországot összefüggésbe hozza a háborúval az hazudik. 

 

A tolerancia (nem) idegen szó 
2013. április 10. – Magyar Szó 

A Civil Társadalom Fejlesztéséért Központ (CRCD) partnerségben a Tartományi Oktatási, 

Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkársággal és a tartományi ombudsmannal, a 

Tartományi Képviselőház védnöksége mellett és a Fenntartható közösségek intézetének 

(ISC) támogatásával, kampányt szervez a vajdasági fiatalok körében a tolerancia erősítése 

céljából. 

 

Ács Gedeon Életműdíj a horvátországi magyarságért végzett kiemelkedő 
munka elismeréséül 
2013. április 9. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége április 6-i jubileumi díszülésén két 

személyt tüntetett ki Ács Gedeon Életműdíjjal. A méltatások után Jakab Sándor, a HMDK 

elnöke nyújtotta át a díjazottaknak az okleveleket: id. Ádám Jenőnek és Sičajmov 

Ibolyának, aki édesapja, Major István nevében vehette át a díjat. 

 

Képviselői Fórum Domonkosfán 
2013. április 9. – RTV Slovenija Hidak 

A domonkosfai művelődési házban hétfőn este Képviselői Fórumot tartott Göncz László, 

nemzetiségi országgyűlési képviselő. Az összejövetelen a szlovéniai politikai légkört és a 
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http://pannonrtv.com/web/?p=55316
http://pannonrtv.com/web/?p=55516
http://www.magyarszo.com/hu/1936/vajdasag/95042/A-tolerancia-(nem)-idegen-sz%C3%B3.htm
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4409-acs-gedeon-eletmdij-a-horvatorszagi-magyarsagert-vegzett-kiemelked-munka-elismereseuel
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4409-acs-gedeon-eletmdij-a-horvatorszagi-magyarsagert-vegzett-kiemelked-munka-elismereseuel
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6042
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társadalmi helyzetet taglalták, majd a helyi problémákat vetették fel. A fórum előtt a 

képviselő megbeszélést tartott a három goricskói nemzeti közösség elnökével. 

 

Továbbképzésen a muravidéki magyar média munkatársai 
2013. április 9. – Népújság 

A muravidéki magyar média, az RTV magyar tévéstúdiója, az MMR és a Népújság 

munkatársai múlt hétvégén szakmai továbbképzésen vettek részt. Az MTVA Kós Károly 

Kollégiuma szervezésében anyanyelvi-stilisztikai, szerkesztési, hírügynökségi, 

beszédtechnikai, operatőri, vágási, video-újságírói témában hallgattak előadásokat, illetve 

gyakorlati foglalkozásokon mélyítették szakmai tudásukat. 

 

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója 
2013. április 9. – Volksgruppen 

A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium magyar színjátszócsoportja idén is meghívást 

kapott a Külhoni Magyar Fiatalok Találkozójára, ebben az évben Gödöllőre. A 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Hungarofest Nonprofit Kft. közös 

szervezésében 2013. augusztus 15. és 22. között ismét megrendezi a Vendégségben 

Magyarországon - Külhoni Magyar Fiatalok Találkozóját a Kárpát-medencén belül és kívül 

élő magyar fiatalok részére. 
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http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/6340-tovabbkepzesen-a-muravideki-magyar-media-munkatarsai
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/180894/
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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   
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