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MOGYE-ügy: a táblabíróság hatálytalanította a magyar karról szóló 
kormányhatározatot 
2013. április 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, 

Szabadság, Magyar Nemzet 

Hatálytalanította a Marosvásárhelyi Táblabíróság a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar és angol nyelvű orvosi és gyógyszerészeti 

karát megalapító, tavaly márciusi kormányhatározatot, a döntés nem jogerős. A 

kormányhatározat alkalmazását már májusban felfüggesztette a bíróság, amíg az egyetem 

- román többségű - vezető testületei által benyújtott, a kar megalapítását kifogásoló 

kereset ügyében érdemi döntés születik. 

 

Kelemen Hunor: politikai nyomásra hozott döntést MOGYE ügyben a 
marosvásárhelyi bíróság 
2013. április 10. – Erdély Ma, maszol.ro 

Túlkapásnak tartja az RMDSZ elnöke a Marosvásárhelyi Táblabíróságnak azt a döntését, 

amely hatálytalanította a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

magyar és angol nyelvű orvosi és gyógyszerészeti karát megalapító, tavaly márciusi 

kormányhatározatot. „Egy politikai nyomásra meghozott döntésnek vagyunk a szemtanúi, 

a Kormánynak pedig ilyen körülmények között kötelessége fellebbezni a nem jogerős ítélet 

ellen” – hangsúlyozta Kelemen Hunor. 

 

Végleges a kormány restitúciós tervezete 
2013. április 11. – Krónika, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

A romániai felekezetek – kivéve az ortodox egyházat – tiltakozása ellenére a bukaresti 

kormány tegnap véglegesítette a kommunizmus idején államosított ingatlanokról szóló 

törvényjavaslatot. A dokumentum értelmében a kormány az elkobzott ingatlanok 

természetbeni visszaszolgáltatását részesíti előnyben. Ha ez nem lehetséges, a jelenlegi 

piaci értéken állapítják meg az ingatlanért vagy földterületért járó kárpótlás értékét, majd 

pontrendszer formájában, árverés útján fizetnének kárpótlást a vissza nem adható 

javakért. 

 

Külhoni magyar kisiskolások éve: elindult a programkörút Horvátországban 
2013. április 10. – Új Magyar Képes Újság 

A „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” című program Kárpát-medencei körútja során 

Vörösmartra és Kórógyra érkeztek magyar oktatási szakemberek, akik különböző 

foglalkozások keretében, ügyességi játékokkal, zenével és tánccal igyekeztek meggyőzni a 

szülőket: magyar tannyelvű oktatási intézménybe írassák gyermekeiket. A „külhoni 

magyar kisiskolások éve” projekt a tavaly indított „külhoni magyar óvodák éve” program 

folytatása. Célja, hogy minél több külhoni magyar szülő magyar iskolába írassa be 

gyermekét.  
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Erősödő függetlenségi gondolatok 
2013. április 11. - Sobieski Tamás - Magyar Nemzet 

Megtartják Baszkföldön 2015-ben az önrendelkezési népszavazást, amit megelőz a hasonló 

jellegű skót és katalán szavazás. Ez hasonlóan a katalán kezdeményezést követően 

spanyol-baszk ellentéteket szülhet, akkor a függetlenségpárti vállalkozók felszólították a 

katalánokat, hogy ne vegyenek spanyol adósságpapírokat. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. április 11-i számában olvasható.) 

 

Frunda György szerint tanácsi határozattal kitűzhető a székely zászló 
2013. április 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Frunda György szerint törvényes a székely zászló kitűzése a középületekre ott, ahol erről 

korábban határozatot hozott az illetékes helyi vagy megyei önkormányzat. A 

miniszterelnök tiszteletbeli tanácsadója szerint csak azok a székely zászlók vetethetők le a 

középületekről, amelyek kitűzéséről nem született tanácsi határozat. A jogász-politikus 

elmondta, nézetét Victor Ponta miniszterelnöknek is kifejtette, és úgy tapasztalta, hogy 

ebben a kérdésben nincsen nézetkülönbség közöttük. A kormányfővel folytatott 

megbeszéléseik bizalmas jellegére hivatkozva nem kívánt arról nyilatkozni, hogy észlelt-e 

változást a kormány álláspontjában a megbeszélés után. 

 

A jogorvoslati törvény benyújtásának halasztását kérik a katolikusok 
2013. április 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A katolikus püspökkari konferencia nyílt levélben fordult Victor Ponta miniszterelnökhöz, 

akitől azt kérte, hogy kormánya halassza el a kommunizmus idején államosított 

ingatlanokról szóló törvényjavaslat benyújtását. A kormány már szerdán dönthet arról, 

hogy úgynevezett felelősségvállalással terjeszti a parlament elé az államosított ingatlanok 

visszaszolgáltatásáról, illetve a kárpótlásokról szóló javaslatot, amelynek elfogadására az 

Emberi Jogok Európai Bírósága szólította fel Romániát már 2010-ben. 

 

Elítélte Tőkés László a ProSport fotóriportját 
2013. április 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Elítélte Tőkés László EP-képviselő a ProSport napilapban közölt fotóriportot, amelyben 

Görbicz Anitának, a győri kézilabdacsapat tagjának mezét taposva pózoltak román 

sportolók. Szerinte ez az újabb felháborító eset mind emberi, mind a sportszerűség 

szempontjából elfogadhatatlan. 
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A kovásznai románok kérései – Az ügyvéd szemét sértik a magyar utcanevek 
2013. április 10. – Erdély Ma 

A kovásznai Gheorghe Tabalai, aki a február 3-ai időközi polgármesteri választásokon még 

a Polgári Erő (FC) színeiben jelentette be indulási szándékát a polgármesteri székért, majd 

hirtelen visszalépett, nemrég a trikolór-botránnyal elhíresült fürdővárosi Sabina Elena 

tanuló jogi képviselőjeként került ismét a köztudatba. Március 28-án egy kiáltványt tett 

közzé „a kovásznai románok közössége” aláírással, amelyben többek közt kéri a megyei 

főtanfelügyelő, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Líceum vezetőségének menesztését. 

 

Akik hungaromán szekérhez gyűjtenek kereket 
2013. április 10. – maszol.ro 

A iaşi-i Alexandra Damian és a bukaresti Sugár Dávid egy ideje egy olyan közös, 

facebookos „hungaromán szótár" létrehozásán ügyködik, amely lefordíthatatlan magyar 

szópárok és kifejezések szó szerinti fordítását tartalmazza, felkért grafikusok vicces 

ábráival. Alexandrát a humornak az etnikumközi kapcsolatokra gyakorolt hatásáról is 

kérdezték. 

 

Kovács Péter: Tőkés László látszatpolitizálást folytat 
2013. április 10. – maszol.ro 

„Tisztelt képviselő úr! Mikor tesz le valami kézzelfogható eredményt az asztalra? Mikor 

hagy fel a látszatpolitizálással?" – ezeket a szavakat intézte kedden este Kovács Péter 

RMDSZ-főtitkár Tőkés Lászlóhoz, miután az EP-képviselő aznap közleményben ítélte el 

azt a képriportot, amelyet a bukaresti ProSport című napilap közölt szombaton, az 

Oltchim Vâlcea-Győri Audi ETO női Bajnokok Ligája-elődöntő előtt. Kovács emlékeztette 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét arra, hogy különböző sporteseményeken, 

sajnálatos módon, hetek óta folynak a magyarellenes, uszító megnyilvánulások. 

 

Cáfol és tárgyalni hív Olosz a megaberuházás kapcsán 
2013. április 10. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Olosz Gergely RMDSZ-es szenátor határozottan cáfolja, hogy személyes érdekből hívta 

volna Háromszékre a Holzindustrie Schweighofer fafeldolgozót csoportot. A honatya 

ugyanakkor az aggodalmakat is alaptalannak tartja. 

 

Újabb nyilatkozatok a székely zászlóról 
2013. április 10. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Újabb polgármesterek írtak nyilatkozatot a csíkszeredai rendőrkapitányságon, miután 

beidézték őket a hivatali épületekre kifüggesztett székely zászló miatt.  
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Székely-partiumi ifjúsági együttműködés született 
2013. április 10. – Erdély Ma 

Meg kell találni, mi az, ami összetarthatja az erdélyi magyar fiatalokat, vélik a Háromszéki 

Ifjúsági Tanács (HÁRIT) és a Szatmár Megyei Ifjúsági Tanács (SZAMIT) vezetői. Ezt 

szerda délelőtt jelentették ki Szatmárnémetiben, ahol együttműködési protokollumot 

kötöttek meg. Székely-szórvány kapcsolati hálóról ifjúsági szinten beszélhetünk már 2009-

óta, akkortól működik együtt a HÁRIT a Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanáccsal 

(HUMMIT). Ennek mintájára kívánják létrehozni a székely-partiumi kapcsolatot is és 

megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek során sikerül közelebb hozni 

egymáshoz a két vidék fiatalságát. 

 

Kijavítják Brassóban a helytelen magyar feliratokat 
2013. április 11. – Krónika  

A Brassó megyei önkormányzat ígérete szerint hamarosan kijavítják a turisztikai táblák 

nyelvhelyességi, helyesírási és fogalmazási hibáktól hemzsegő, Magyar nyelvű feliratait – 

mondta a Krónikának Toró Tamás. Az RMDSZ és az EMNP közös levélben hívta fel ezekre 

az illetékesek figyelmét. 

 

A Híd kapta a legnagyobb összegű szponzori hozzájárulásokat 
2013. április 10. – bumm.sk 

A pártok nyilvánosságra hozott szponzori adományaiból kiderült, hogy 2012-ben is a 

szponzorálásra meglehetősen nagy hangsúlyt fektető Híd kapta a legtöbb hozzájárulást 

szimpatizánsaitól, vagy épp a parlamenti képviselőitől, 325 ezer eurót. 

 

Somorján mutatják be a Fehérlaposok című rockoperát 
2013. április 10. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

A Felvidékről való kitelepítések első emléknapján, pénteken a Magyarock Dalszínház 

előadásában mutatják be a Fehérlaposok című rockoperát a csallóközi Somorján. 

 

Beszélgetés Gabri Rudolffal, a Szülőföldön Magyarul Társulás elnökével 
2013. április 10. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség által létrehozott Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért 

Alapítvány a Város és Vidéke Célalap-hálózat munkabizottságain keresztül fogad be 

pályázatokat. Gabri Rudolffal, a 25 felvidéki célalap csúcsszervének számító Szülőföldön 

Magyarul Társulás elnökévek beszélgetett a Felvidék Ma. 
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Ötezren a Hídban 
2013. április 10. – Új Szó 

Híd tagjainak száma ezekben a napokban érte el a kerek ötezret. A párt három hónapja 

kezdte el tagnyilvántartásának rendbetételét, melynek során kiderült, hogy a Híd-tagok 

létszáma hamarosan eléri az ötezer főt.  

 

Anyakönyvi „nyelvbotlások” 
2013. április 11. – Veres István – Új Szó 

Lehet magyarul írni a kétnyelvű anyakönyvi okiratokra, állítja a kisebbségi kormánybiztos 

hivatala. A belügyminisztérium szerint viszont csakis szlovákul. A hatóságok közös 

álláspontját egy munkacsoport készíti elő. 

 

Pásztor: Vajdaság pénzellátása fontosabb a nyilatkozatnál 
2013. április 10. – Vajdaság Ma 

Fontosabb, hogy a Tartományi Képviselőház elfogadja a Vajdaság pénzellátásáról szóló 

törvényjavaslatot, mint a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló 

nyilatkozatot, amelyet a tartományi kormány kínált fel a minap – jelentette ki Pásztor 

István, a Tartományi Képviselőház elnöke. „Egész sor nyitott kérdésre kell választ találni, s 

ezek a problémák 2008 óta fennállnak, mert a Szerbiai Képviselőház azóta késik a 

Vajdaság pénzellátásáról szóló törvény meghozatalával. Végső ideje, hogy hozzákezdjenek 

ennek a törvénynek a kidolgozásához” – nyilatkozta Pásztor a Vajdasági RTV-nek. 

 

Véget ért a VaMaDiSz idei felsőoktatási tájékoztató körútja 
2013. április 10. – Vajdaság Ma 

Tizennégy település harminchat középiskolájában összesen csaknem ezerhétszáz végzős 

középiskolás diáknak nyújtott hasznos segítséget a továbbtanuláshoz a Vajdasági Magyar 

Diákszövetség az idei felsőoktatási tájékoztató körútja során, amelynek keddi utolsó 

helyszínei a topolyai középiskolák voltak. 

 

Topolya - Kishegyes: Bemutatkozott a Bácska Regionális Fejlesztési 
Ügynökség 
2013. április 10. – Vajdaság Ma 

Kishegyesen, majd pedig Topolyán tartottak tájékoztató előadást a Bácska Regionális 

Fejlesztési Ügynökség munkatársai a Szerbiai Gazdasági és Pénzügyminisztérium által 

kiírt, a kis- és középvállalkozásokat támogató programokról, valamint a vissza nem 

térítendő támogatásokról. Kishegyesen dr. Celluska Frindik Erzsébet községi elnök 

üdvözölte a szép számban megjelent érdeklődőket, majd Aleksandar Savić gazdasági és 

mezőgazdasági osztályvezető helyettes bevezetője után Marija Prokopić, az ügynökség 

projektvezetője ismertette a programokat. 
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A szerb elnök az inkvizícióhoz hasonlította a hágai törvényszéket 
2013. április 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Tomislav Nikolić szerb elnök New Yorkban, az ENSZ székhelyén rendezett, a büntető 

igazságszolgáltatásról szóló nemzetközi tanácskozáson élesen bírálta a hágai nemzetközi 

törvényszék munkáját. A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás szerepe a megbékélésben 

címmel rendezett összejövetelen, amelyet az ENSZ közgyűlésének jelenlegi elnöklője, Vuk 

Jeremić hívott össze, a szerb elnök felszólalásában egyebek között azt mondta, a hágai 

törvényszék munkája többet ártott az egykori Jugoszlávia területén a megbékélésnek, mint 

amennyit használt. 

 

A második joghurtforradalom 
2013. április 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pénteken tüntetést tartanak a vajdasági nyilatkozat ellen a tartományi kormány épülete 

előtt. A megmozdulást szervező nem kormányzati szervezetekhez csatlakozott a Szerb 

Haladó Párt és a Szerbiai Demokrata Párt is, Bojan Pajtić lemondását és a vajdasági 

választások kiírását követelik. A demokraták szerint minden a kilencvenes évekre 

emlékeztet. A vajdasági szeparatizmus, a tartomány jogait védő, elfogadásra váró 

deklaráció és a tartományi vezetőség ellen fognak tiltakozni a péntekre bejelentett újvidéki 

tüntetésen mindazok, akik a szerb nem kormányzati egyesületek által szervezett 

eseményen részt vesznek, köztük a tartományban ellenzékinek számító Szerb Haladó Párt 

és a Szerbiai Demokrata Párt tagjai, szimpatizánsai is. 

 

Bemutatták a csúrogi áldozatok emlékművét 
2013. április 11. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szarapka Tibor szobrászművész szerdán bemutatta a csúrogi áldozatok emlékére 

elkészített szoborcsoportot Szabadkán. A Megtépázott Krisztus feszületből és egy apa-fiú 

szoborpárból álló alkotás bronzból készült. Mint azt a szobrászművész megjegyezte, az 

emlékmű elkészítésére nagyon rövid idő állt rendelkezésére, de büszke alkotására, jobbnak 

sikerült, mint azt eredetileg elképzelte.  

 

Kétnyelvű bizonyítványok – a szülőkön a sor! 
2013. április 11. – Kárpáti Igaz Szó 

Alapvető érdek, hogy a szülők éljenek törvényadta jogukkal, és igényeljék a kétnyelvű 

bizonyítványt. Gajdos István parlamenti képviselő, az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) elnöke ezért is fordult beadvánnyal Ukrajna Oktatási, Tudományos, 

Ifjúsági és Sport Minisztériumához, szorgalmazva, hogy a közoktatásban is érvényesüljön 

a nyelvtörvény előírása, s két nyelven készüljenek a végzettséget igazoló okmányok. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18362/A-szerb-elnok-az-inkviziciohoz-hasonlitotta-a-hagai-torvenyszeket.html
http://www.magyarszo.com/hu/1937/kozelet_politika/95092/A-m%C3%A1sodik-joghurtforradalom.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1937/kozelet/95103/Bemutatt%C3%A1k-a-cs%C3%BArogi-%C3%A1ldozatok-eml%C3%A9km%C5%B1v%C3%A9t.htm
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13007
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Nemzetárulás-e az együttműködés? 
2013. április 11. – Gémesi Ferenc – Kárpáti Igaz Szó 

„A nemzetpolitika mai alakítói szerint az a külhoni magyar politikus, aki felismerve, hogy 

szülőföldje politikai rendszerének keretei között egyedül indulva nem tud mandátumot 

szerezni a parlamenti választáson, és a politikai rivalizálás okán nem áll mögé az összes 

magyar szervezet, így hajlandó valamely többségi párttal világos, szerződéses formában a 

politikai együttműködésre saját magyar közössége érdekében – az nem magyar képviselő.” 

 

Európai parlamenti választások lesznek vasárnap 
2013. április 10. – Új Magyar Képes Újság 

Mint minden választás, az európai parlamenti választás is fontos számunkra, kisebbségek 

számára. Ugyanis nem mindegy, ki képvisel bennünket az EU-ban. Olyan nem européer 

szellemiségű horvát képviselők-e, akik úgy gondolják, a kisebbségek csak vendégek 

Horvátországban, és Horvátország csak a horvátoké, vagy olyanok-e, akik esetleg közülünk 

valók, ismerik problémáinkat, képesek és hajlandók előremozdítani ügyünket. Dr. Szántó 

Tibor a HMDK volt zágrábi parlamenti képviselője arra kéri a magyarokat és a többi 

nemzetiséget is, hogy támogassák őt törekvéseiben. 

 

Lemondott a magyar kisebbségi tanácstag 
2013. április 10. – Népújság 

A Dobronak Községi Tanács múlt heti ülésén vette hivatalosan tudomásul Kovács István 

különstátusú kisebbségi tanácstag lemondását. Információk szerint közben benyújtotta 

lemondását Vass Vilmos tanácstag is, az ő lemondását a tanács még nem tárgyalta. A 

közeljövőben így a törvény értelmében pótválasztásokat kénytelenek szervezni a 

községben. A lemondását még márciusban benyújtó Kovács István elmondása szerint a 

község magyar választópolgáraitól kapott bizalom ellenére kénytelen volt lemondani 

tisztségéről, elsősorban azért, mert a magyarság jogaiért folytatott erőfeszítésekben sajnos 

magára maradt, annak ellenére, hogy a 11 tagú községi tanácsban hatan magyar 

nemzetiségűek (a tanácsnak ezen kívül négy szlovén és egy roma nemzetiségű tanácstagja 

van). 

 

A vadkárról és a helyi közösség létrehozásáról 
2013. április 10. – Népújság 

Hétfőn tartotta meg Göncz László nemzetiségi képviselő domonkosfai képviselői fórumát. 

Az országot érintő általános, illetve kisebbségi tárgykörök mellett leginkább a vadkár és a 

domonkosfai helyi közösség megalapításának kérdése került előtérbe. A nemzetiségi 

képviselő a fórumok hagyományaihoz híven először az országot érintő időszerű általános, 

illetve kisebbségi tárgyköröket taglalta. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13013
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4416-europai-parlamenti-valasztasok-lesznek-vasarnap
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6343-lemondott-a-magyar-kisebbsegi-tanacstag
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6346-a-vadkarrol-es-a-helyi-koezoesseg-letrehozasarol
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A muraszombati fordító Goricskón is dolgozik 
2013. április 10. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi képviselő a három goricskói magyar önkormányzat elnökével 

folytatott megbeszélése után, illetve a képviselői fórum előtt Domonkosfán 

sajtótájékoztatón számolt be a muravidéki magyar sajtó számára az aktuális történésekről. 

A képviselő újra megerősítette, az új kormány államtitkár kinevezésével próbálja majd 

hatékonyabbá tenni a kisebbségi kérdések megoldását, az államtitkár, és vele a 

nemzetiségi szakszolgálat is közvetlenül a kabinet hatáskörébe kerülne. Konkrétan ezzel az 

üggyel a kormány a héten foglalkozik, a végső döntés a következő 15–20 napban várható. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6347-a-muraszombati-fordito-goricskon-is-dolgozik
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 
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