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Tragédia és kudarc volt a felvidéki magyarok kitelepítése 
2013. április 12. – MTI, bumm.sk, Magyar Nemzet 

Rendezvények egész sorával emlékeztek a második világháborút követő kitelepítésekre 

Szlovákia több településén a Felvidékről kitelepítettek első hivatalos emléknapján 

pénteken. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes az egyes emberek tragédiájának és 

Közép-Európa kudarcának nevezte a felvidéki magyarok kitelepítését. A miniszterelnök-

helyettes kijelentette: megbékélésre van szükség, amely az egymás iránti tisztelet alapján a 

múlt bűneinek feltárásával, az azzal való szembenézéssel történhet meg. Berényi József, az 

MKP elnöke bocsánatkérést követel a szlovák törvényhozás részéről. 

 

Répás: a felvidéki magyarság kálváriája volt a kitelepítés 
2013. április 12. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó 

A felvidéki magyarság kálváriájának nevezte a nemzetpolitikai helyettes államtitkár az 

1947-ben kezdődött kitelepítéseket pénteken, a fővárosban rendezett gálán. Répás 

Zsuzsanna a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján, a 66 évvel ezelőtti történteket 

felidézve azt mondta: a békés egymás mellett élést elutasítva a keresztény tolerancia és az 

európai humanizmus útját hagyta el a kollektív bűnösség elvét meghirdető egykori 

csehszlovák vezetés. 

 

Családlánc konferencia - Kövér: családok a demokrácia alapvető iskolái 
2013. április 13. – MTI, Felvidék Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az Országház Delegációs termében rendezték meg április 12-én a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetsége ünnepélyes Családlánc konferenciáját. A 

fővédnökséget Kövér László házelnök vállalta, jelen volt Soltész Miklós szociális 

államtitkár és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is. Kövér 

László szerint Európa sorsa nem a tőzsdei árfolyamokon múlik, hanem azon, hogy az 

európai nők és férfiak vállalják-e megszületendő gyermekeiket, a megszületett gyermekek 

pedig milyen családi és nemzeti közösségekben nőnek fel, milyen közösségi értékrendet 

sajátítanak el. 

 

Semjén: Ekkora reklámot még nem csináltak a székely zászlónak 
2013. április 14. – MTI, hirado.hu 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az M1 A Lényeg című műsorában azt mondta: ki 

kell állni a határon túli magyarság jogaiért, de arra kell mindig törekedni, hogy minél 

harmonikusabb legyen a román-magyar viszony. Semjén Zsolt a választási regisztrációval 

kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy azt csak a magyarországi állampolgárok esetében 

semmisítette meg az Alkotmánybíróság. Ezért a határon túli magyar állampolgárok 

esetében lesz regisztráció. Hozzátette: ezt megtehetik majd levélben, e-mailben vagy 

személyesen is, vagyis könnyű lesz a regisztráció. A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: 

arra külön figyelnek, hogy azokban az országokban, ahol nem ismerik el a kettős 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.bumm.sk/81005/tragedia-es-kudarc-volt-a-felvideki-magyarok-kitelepitese.html
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/04/12/repas-a-felvideki-magyarsag-kalvariaja-volt-a-kitelepites
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/39006-2013-evi-unnepelyes-csaladlanc-konferencia
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/04/14/19/Semjen_Ekkora_reklamot_meg_nem_csinaltak_a_szekely.aspx?source=hirkereso


 

 

 

 

 

 
3 

állampolgárságot és ezért probléma lehet a regisztrációból, a hatóságoknak ne jusson a 

tudomására, hogy ki az, aki magyar állampolgár. 

 

A magyar példa követőkre találhat 
2013. április 13. - Megyeri Dávid - Magyar Nemzet 

Teleki Géza hatvannégy év után úgy döntött, hogy visszaköltözik az Egyesült Államokból 

Magyarországra. Telek Pál unokája tavaly tért vissza huzamosabb időre hazánkba és 

megdöbbentette, hogy milyen igazságtalan támadások érik a kormányt, ekkor döntött úgy, 

hogy részt abban a küzdelemben, amit hazánk a külső és belső támadások ellen folytat. Az 

Egyesült Államokban többnyire azt sem tudják, hogy hol van Magyarország, nem hogy a 

belpolitikába belelátnának, azonban ha valaki kimondja ránk, hogy milyen antiszemita az 

ország, akkor arra egyből felkapja a fejét mindenki. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. április 13-i számában olvasható.) 

 

Új magyarságismereti anyagot készített a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
2013. április 13. – hirek.sk 

Új magyarságismereti anyag készült a Külföldi Magyar Cserkészszövetség gondozásában a 

13-15 éves korosztálynak. A magyarságismereti anyag a magyar nyelvet és irodalmat, 

földrajzot és történelmet bemutató 94 oldalas tananyagfüzetből és 72 oldalas 

munkafüzetből áll. A tájékoztatás szerint ez az anyag lesz az alapja azoknak a 

tanfolyamoknak, amelyeket minden kerületükben megtartanak az Egyesült Államokban, 

Kanadában, Dél-Amerikában, Kanadában és Nyugat-Európában. 

 

Bemutatkozik Amerikában népi kultúránk 
2013. április 15. - Zsiray-Rummer Zoltán 

Az évről évre megrendezésre kerülő Smithsonian Folklife Festival díszvendége lesz 

Magyarország. A népművészeti és hagyományőrző fesztiválon hazánk az itt élő 

kisebbségekkel közösen, tánccal, gasztronómiával mutatkozik be a Washington 

belvárosában elhelyezkedő National Mall tizenhat hektáros területén. A rendezvény egy-

másfél millió látogatót vonz évről évre, és természetesen nagy médiafigyelem kíséri. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2013. április 15-i számában olvasható.) 

 

Idén több a magyar előkészítős 
2013. április 12. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében nem sietik el a szülők gyermekeik iskolába való beíratását. Az április 2 

és 22 között zajló beiskolázási időszak felénél, megyei szinten 1463 szülő igényelte 
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gyermeke iskolai felvételét. A magyar tannyelvű előkészítő osztályokba, tavalyhoz képest 

11-gyel több gyermekre számítanak. – Összesen 53 gyermekre számítunk, akiknek szüleik, 

előzetes beszélgetések során kinyilvánították, hogy magyar nyelven szeretnék taníttatni 

gyermeküket. Déván 24, Csernakeresztúron 5, Vajdahunyadon 1, Petrozsényban 15, 

Lupényban 1, Szászvároson pedig 7 gyermekre számítunk – közölte Vlaic Ágnes, 

kisebbségi tanfelügyelő. 

 

Bizalmatlansági indítványt nyújthat be az RMDSZ a restitúciós törvény 
kapcsán 
2013. április 12. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Benyújtotta a kormány a parlamentnek a restitúciós törvény tervezetének azt a változatát, 

amelyet felelősségvállalással kíván elfogadni jövő szerdán a parlamentben - jelentette be 

pénteken Kolozsváron a sajtó képviselőinek Máté András Levente képviselő. A képviselő 

nyilatkozata szerint az RMDSZ élni fog a bizalmatlansági indítvány eszközével, amelyet az 

ugyancsak ellenzékbe levő PDL-vel szeretne benyújtani. Elmondta, tudatában van annak, 

hogy a bizalmatlansági indítvány megszavazása esélytelen, az intézkedést jelzésértékűnek 

szánják. 

 

Politikai háború dúl Maksán – Lemondott az RMDSZ-es tanácsosok 
háromnegyede 
2013. április 12. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Szerdán és csütörtökön a négy maksai RMDSZ-es községi tanácsos közül három lemondott 

tisztségéről, döntésüket Bács–Benke László EMNP-s polgármester vaskezű vezetési 

stílusával és a néppártos tanácsosok nehéz természetével magyarázták. Eddig a maksai 

önkormányzatban négy RMDSZ-es, négy EMNP-s és egy független tanácsos 

tevékenykedett. 

 

A román-magyar viszony izraeli megközelítésből 
2013. április 13. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Miért lehet érdekes a román-magyar viszony az izraeliek számára? A „Sztálin-világ – A 

kommunizmus ára" című, a Terror Háza Múzeumban szervezett nemzetközi konferencián 

Raphael Vago a szovjet antiszemitizmusról, angolul tartott előadást. Mivel azonban Vago 

úr a Tel-Avivi Egyetemen a közép-európai nemzetiségi kérdés és a román magyar viszony 

szakértője, Gecse Géza erről kérdezte a Kossuth rádió Határok nélkül című műsorában 

2013.április 12-én. 

 

Konszenzus kell a Székelyföld-régió létrehozásához 
2013. április 13. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az Erdélyi Magyar Néppárt szerint a mai is élő, a természetes régiók szerint kell meghúzni 

az új közigazgatási körzetek határait. A párt a régiósításra vonatkozó javaslatát a közelgő 

kolozsvári kongresszusán fogadja majd el. Az EMNP koncepcióját a Partiumi Keresztény 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=32652
http://itthon.transindex.ro/?hir=32652
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=139519&cim=politikai_haboru_dul_maksan_lemondott_az_rmdsz_es_tanacsosok_haromnegyede
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=139519&cim=politikai_haboru_dul_maksan_lemondott_az_rmdsz_es_tanacsosok_haromnegyede
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=139590&cim=a_roman_magyar_viszony_izraeli_megkozelitesbol_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=139591&cim=konszenzus_kell_a_szekelyfold_regio_letrehozasahoz_video


 

 

 

 

 

 
5 

Egyetem tanára, Dr. Szilágy Ferenc, és szakértői csapata dolgozta ki. A csapat egyik 

tagjával, Bakk Miklós politológussal a Duna Tv kolozsvári stúdiójában Maksay Ágnes 

beszélgetett. 

 

Nem lesz elég az utcai követelőzés az autonómiáért 
2013. április 13. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

A román politikai elit még nem értette meg, hogy az autonómia nem egyezik meg az ország 

elszakadásától. Vannak már román értelmiségiek, akik értik, hogy bizonyos hatáskörök a 

helyi közösség hatáskörébe kell, hogy tartozzanak, mivel ők ismerik a helyi viszonyokat, 

vagy a helyi erőforrások kiaknázásának lehetőségeit. Izsák Balázs a Székely Nemzeti 

Tanács elnöke szerint sem elegendő már az, hogy az utcán követeljék az autonómiát, ezért 

már kétszer terjesztették be az autonómiastatútumot a parlament elé és be fogják 

harmadszor is, emellett nemzetközi kapcsolatokat építenek és megpróbálják európai 

színtérre vinni a törekvéseiket. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2013. április 13-i számában olvasható.) 

 

Az RMDSZ az új jogorvoslati törvénnyel gyorsítaná az egyházi ingatlanok 
visszaszolgáltatását 
2013. április 14. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

Az RMDSZ elégedetlen az államosított ingatlanokkal kapcsolatos új jogorvoslati törvény 

tervezetével, és az egyházi javak visszaszolgáltatását gyorsító rendelkezések beépítésére 

tesz javaslatot - közölte Markó Attila parlamenti képviselő. Markó Attila elmondta: az 

RMDSZ egy hónapja terjesztette be saját törvényjavaslatát az egyházi ingatlanok 

visszaszolgáltatásáról, de a kormány az RMDSZ egyetlen indítványát sem vette figyelembe 

az új restitúciós és kárpótlási rendszer kidolgozásánál. 

 

Bukarest szerint a szerbiai románoknak nehézségeik vannak önazonosságuk 
ápolásában 
2013. április 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A szerbiai románok számos nehézséggel küszködnek nemzeti önazonosságuk ápolásában, 

de vannak pozitív jelek is - derült ki Cristian David miniszter nyilatkozatából. A határon 

túli románokért felelős tárca nélküli miniszter az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozott 

pénteken azt követően, hogy április elején meglátogatta a szerbiai Timok-völgyi 

románokat. 

 

A totalitárius rendszerek bűneit bemutató kiállítás nyílt Nagyváradon 
2013. április 14. – Krónika 

A huszadik század totalitárius rendszereinek bűntetteit bemutató vándorkiállítást 

nyitottak meg pénteken Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetem előcsarnokában – 

közölte Tőkés László európai parlamenti képviselő sajtóirodája. A péntek délutáni 

megnyitón felszólaló Tőkés László fontosnak nevezte a kiállítást, mert az párhuzamba 
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állítja a kommunizmust és a fasizmust. Az EP-képviselő a „világ proletárjai egyesüljetek!” 

kommunista jelszót átfogalmazva kijelentette, ma a „világ kommunistaellenes erői 

egyesüljetek!” jelszó időszerű. 

 

CNCD: magyar nyelven is feliratozni kell a vasúti helységnévtáblákat 
2013. április 14. – Krónika, Magyar Hírlap 

Több erdélyi település kapcsán is hátrányos megkülönböztetésnek ítélte az Országos 

Diszkrimináció-ellenes Hatóság (CNCD), hogy a vasútállomásokon a település neve nincs 

feltüntetve magyarul is a román megnevezés mellett. 

 

Fiatalok Hargita megyében 2020 című ifjúsági stratégiáról egyeztettek 
Székelyudvarhelyen 
2013. április 14. – transindex.ro 

A Fiatalok Hargita megyében 2020 elnevezésű ifjúsági stratégia megtervezéséről 

szervezett szombaton, április 13-án megbeszélést Hargita Megye Tanácsa a 

székelyudvarhelyi Junior Étteremben. A találkozón Száva Csanád, a megyei tanács részéről 

megbízott programkoordinátor, Kovács Ágota, a Pont Csoport munkatársa, valamint 

Fancsali Kálmán, az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) alelnöke vettek 

részt. 

 

Ponta elnézést kér az egyházaktól 
2013. április 14. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Victor Ponta kormányfő pénteken bejelentette, amikor felelősséget vállal a parlamentben 

az államosított ingatlanokat érintő törvénytervezetért, Románia nevében elnézést fog kérni 

az egyházaktól a kommunista rendszer túlkapásaiért, és felkérte azokat, hogy támogassák 

a jogszabálytervezetet. 

 

Banicioiu: diszkrimináció a sportban – elszigetelt esetekről van szó 
2013. április 14. – Erdély Ma 

Nicolae Bănicioiu, Ifjúsági- és sportminiszter úgy véli, hogy a sporteseményeken történő 

magyar kisebbség ellen megnyilvánuló diszkrimináció csak elszigetelt esetekben történik, 

de oda kell figyelni, és vizsgálni kell az ezeket. Az elmúlt hetek történéseire Markó Attila 

RMDSZ-es képviselő hívta fel a miniszter figyelmét. 

 

Ceauşescu rajztáblája Románia 
2013. április 14. – Erdély Ma 

Bemutatta Románia regionális átszervezésével kapcsolatos saját javaslatait csütörtökön az 

EMNP. Hangsúlyozzák: a kormány által ismertetett koncepció a Ceauşescu által 

megrajzolt struktúrán alapszik. 
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Átadták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idei díjait Kolozsváron 
2013. április 15. – Krónika, Szabadság 

Nehéz évet zárt az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az erdélyi magyar 

művelődési élet nagy múltú ernyőszervezete – hangzott el többek közt az egyesület 

hétvégén, Kolozsváron tartott éves közgyűlésén. A rendezvény keretében átadták a 

szervezet idei díjait az erdélyi magyar közélet szereplőinek. 

 

Többnyelvű városkapuk 
2013. április 15. – Krónika 

Új „városkapukat” helyezne ki az önkormányzat Kolozsvár bejárataihoz, az alkotásokon 

pedig több nyelven – többek között magyarul – szerepelne a város neve – jelentette be 

Horváth Anna alpolgármester pénteki sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a város 

bejáratjelzők esetében egyszerűbb a többnyelvű feliratozás, mint a helységnévtáblákon, 

hiszen előbbi kivitelezéséhez nincs szükség a helyi tanács döntésére.     

 

Eredményváró szülők 
2013. április 15. – Krónika 

Elutasítja az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a helyi 2-es számú általános iskola 

átnevezését szorgalmazó szülők állítását, miszerint a szövetség képviselői nem vállalnak 

politikai felelősséget annak érdekében, hogy a tanintézet felvehesse az egykori 

iskolaalapító- polgármester Bernády György nevét. A szövetség vásárhelyi szervezete 

hétvégi közleményében rámutat: az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy nem 

elegendő sem a kisebbségi oktatásnak kedvező törvény, sem a tiszteletre méltó polgári 

kezdeményezés ahhoz, hogy az iskola felvehesse a marosvásárhelyi magyar közösség által 

óhajtott Bernády nevet.     

 

Komárom: Egy demokráciában nincs helye a kollektív bűnösségnek! 
2013. április 12. – Felvidék Ma 

A felvidéki kitelepítettek emléknapján rendkívüli ünnepi ülést tartott Dél-Komáromban a 

helyi városi képviselőtestület, majd a monostori erődben folytatódott a megemlékezés. 

 

Ami nekünk fáj - kassai megemlékezés a kitelepítettekről 
2013. április 13. – Felvidék Ma 

A pozsonyi magyar nagykövetség karöltve a kassai főkonzulátussal a Felvidékről 

kitelepítettek emléknapja alkalomból emlékműsort szervezett a kassai Thália Színház 

Márai Stúdiójában. A szép számú közönség Boráros Imre Esterházy életét bemutató 

monodrámát tekinthette meg. 
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34-en vesztették el szlovák állampolgárságukat a magyar felvétele miatt 
2013. április 13. – hirek.sk, Új Szó 

Több mint két és fél év alatt 483 embert fosztottak meg szlovák állampolgárságától amiatt, 

hogy más állam polgárává vált. A magyar állampolgárságot felvevő érintettek száma 34. 

 

Bugár a Fideszről és az Együtt 2014-ről 
2013. április 13. – TASR, Új Szó 

A Híd továbbra sem élvezi a Fidesz bizalmát, de a Bajnai Gordon nevével fémjelzett Együtt 

2014-gyel korrekt a viszonya – mondta Bugár Béla. A Híd elnöke a TASR hírügynökségnek 

nyilatkozott. Emlékeztetett, hogy a Hídnak kezdettől nem jó a viszonya a Fidesszel, amely 

ignorálja is a szlovákiai pártot.  

 

Frešo a Népi Platform pozsonyi megyefőnök-jelöltje: kibővülhet a koalíció az 
MKP-val is 
2013. április 13. – hirek.sk 

A Népi Platform pártjainak Pozsony megyei szervei tegnap megegyezésre jutottak azzal 

kapcsolatban, hogy Pavol Frešo lesz közös megyefőnök-jelöltjük. A Kereszténydemokrata 

Mozgalom (KDH), a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió-Demokrata Párt (SDKÚ-

DS) és a Most-Híd hajlandó tárgyalni egy esetleges koalícióról azokkal a pártokkal, akik 

elfogadják Pavol Frešot megyefőnök-jelöltként, így többek közt az MKP-val is. 

 

Rimaszombatban három megyei jelöltet választott az MKP 
2013. április 14. – Felvidék Ma 

Az MKP Rimaszombati járási konferenciáját április 12-én tartották. Megválasztották a 

megyei képviselő-jelölteket Auxt Ferenc, Rigó László és Bán Zoltán személyében. Egy 

helyet a Via Nova Ics-nek ajánlottak fel. 

 

Bugár együttműködne az MKP-val az európai választásokon is 
2013. április 14. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

El tudja képzelni az együttműködést a jövőre esedékes európai parlamenti választások 

során a Magyar Koalíció Pártjával Bugár Béla, a Híd elnöke. A bumm.sk szerint az 

„egyetlen bökkenő a dologban, hogy az egyik oldalról Simon Zsolt, a másikról pedig Csáky 

Pál jelezte indulási szándékát. Kettejük konfliktusával vette kezdetét a tényleges a 

pártszakadás az MKP-ban.” 

 

Véget ért a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIX. Országos Találkozója 
2013. április 14. – Felvidék Ma 

Hagyományosan, a Czabán Samu szobrának megkoszorúzásával ért végett Rozsnyón a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIX. Országos Találkozója, melyen a szakmai tanácskozás 

mellett elismerésekben, díjakban részesítették a pedagógusokat. A két napos rendezvény 

idei központi témája a szlovákiai magyar közoktatás volt. A résztvevők több, mint tíz 
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témában, több, mint tíz előadótól hallhattak hasznos, munkájukat a jövőben elősegítő 

előadásokat, ötleteket, valamint három iskola mutatkozott be idén kipróbált, bevált 

újításaival, az „Ezt jól megcsináltuk!" című program keretén belül. 

 

Megválasztották az MKP jelöltjeit a Komáromi járásban 
2013. április 14. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja komáromi járásbeli alapszervezetei közgyűlést tartottak a 

csicsói kultúrházban. Az ülésen döntés született az önálló listáról a megyei választáson, 

egyben megválasztották a nyolc jelöltet is. 

 

Egy gyereknek egy anyanyelve van, ismerte fel a minisztérium 
2013. április 14. – bumm.sk 

Fölösleges bürokratikus teherként jellemzi a kisebbségi iskolákban két nyelven vezetett 

dokumentációt, valamint a szlovák nyelvnek a kisebbségi iskolákban idegen nyelvként való 

oktatását javasolja a jövőben a szlovák oktatási minisztérium jelentése. 

 

Óbecse: Átadták rendeltetésének a Than-emlékházat 
2013. április 12. – Vajdaság Ma  

A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium diákjai által bemutatott 

kísérletcsokorral kezdődött pénteken Óbecsén a Than fivérek újjáépített szülőházának 

avatóünnepsége: 1828-ban Than Mór, a jeles festőművész, 1834-ben pedig Than Károly, a 

kor egyik legkiemelkedőbb vegyésze látta meg itt a napvilágot. 

 

Pajtić: A szerb kormány rossz fényben szeretné feltüntetni Vajdaságot 
2013. április 12. – Vajdaság Ma  

Szerbia kormánya ahelyett, hogy Vajdaság sokszínűségét és multikulturalizmusát pozitív 

érvként használná fel az európai integrációhoz, inkább az utcára küldi az embereit tüntenti 

Vajdaság kormánya ellen – nyilatkozta szabadkai látogatásán ma Bojan Pajtić tartományi 

kormányfő. 25 évvel ezelőtt az utcán megdöntötték Vajdaságot, s ez oda vezetett, hogy 

megszűnt a tartomány autonómiája. 

 

Pajtić lemondásának és a rendkívüli választások kiírásának követelésével 
zárult az újvidéki tiltakozás 
2013. április 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A tartományi kormánynak és elnökének, Bojan Pajtićnak a lemondását és rendkívüli 

választások kiírását követelték a pénteki újvidéki nagygyűlésen. Mint Dušan Bajatović, a 

Szerbiai Szocialista Párt tartományi bizottságának elnöke érzelmileg túlfűtött beszédében 

mondta: „Nagyon kevés időt hagyunk nekik! Felszólítom őket, hogy sürgősen üljenek le, és 
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beszéljük meg, hogyan fogjuk kiírni a rendkívüli választásokat, hogy legyőzzük őket, 

önökkel együtt” – üzente egyebek között a mintegy ötezer egybegyűltnek. 

 

Újvidék polgármestere petíciót kezdeményez a tartományi kormány 
leváltására 
2013. április 13. – Vajdaság Ma  

Miloš Vučević (SNS), Újvidék polgármestere bejelentette, pártja aláírásokat gyűjt ahhoz a 

petícióhoz, melyben a tartományi kormány leváltását és a rendkívüli választások kiírását 

követelik. Vučević az újságíróknak tartott konferencián elismételte a pénteki Megálljt 

Szerbia szétdarabolásának! elnevezésű gyűlésen elhangzott követeléseket, miszerint Bojan 

Pajtić adja be lemondását, Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke pedig írja ki a 

rendkívüli tartományi választásokat. 

 

Plakátok és falfirkák Vajdaságban 
2013. április 13. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

„Halál Pajtićra és követőire”. Ilyen feliratú plakátok jelentek meg szombaton több 

vajdasági településen is, ugyanakkor több helyen „Vajdaság a büszkeségem – köztársaság 

lesz” feliratú falfirkák jelentek meg. 

 

Bakić: Pajtić nem fog megbukni 
2013. április 13. – Magyar Szó 

A vajdasági nyilatkozat nem radikalizálja a tartományban a helyzetet és nem is vezet 

előrehozott választásokhoz sem pedig Bojan Pajtić leváltásához – értékelte Jovo Bakić 

politikai elemző, aki szerint maga az ellenzék sem hisz saját, a szeparatizmusra vonatkozó 

vádjaiban. Szerinte a DP hibát vétett, amikor rossz pillanatban indítványozott vitát a 

nyilatkozatról, amit politikai ellenfelei kihasználtak, tüntetést szerveztek és azzal vádolták, 

hogy kést szúr Szerbia hátába. 

 

Mirović: A vajdaságiak már nem támogatják a demokratákat 
2013. április 13. – Vajdaság Ma 

A Vajdaságról szóló nyilatkozat csak egyik - a legutolsó - oka a most pénteki gyűlésnek. A 

felmérések azt mutatják, hogy Vajdaság polgárai már nem a Demokrata Pártot (DS) 

támogatják – jelentette ki Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt alelnöke. „Szeretném 

hangsúlyozni, hogy a nagygyűlés békés és demokratikus légkörben zajlott, a résztvevők 

pedig Vajdaság minden részéből érkeztek”. 

 

Beiktatták a szerbiai református egyház új püspökét 
2013. április 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ünnepi istentisztelet keretében beiktatták szombaton a hertelendyfalvi református 

templomban a szerbiai református egyház új püspökét, Halász Bélát. Bölcskei Gusztáv 

tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke 
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ünnepi igehirdetésében az Apostolok Cselekedeteiből idézve elmondta: nem evilági 

hatalomtól, hanem Jézus Krisztustól ered megbízatásunk, ő ad erőt és bátorságot 

küldetésünk teljesítéséhez. 

 

„Nem lenne szabad megengedni magunknak, hogy csak azért ne jussunk 
munkához, mert nem ismerjük az állam nyelvét” 
2013. április 13. – Tápai Renáta – Magyar Szó 

A napokban jutott el hozzánk a hír, hogy egy horgosi fiatal azért nem tudott munkát kapni, 

mert egy vállalat egyik vezetői posztjának betöltéséhez feltétel a szerb nyelvtudás is, amivel 

a munkára jelentkező nem rendelkezett az igényeknek megfelelően. Már több erőfeszítés is 

történt a hatékonyabb szerb nyelvi tanítás érdekében: szerb nyelvi felzárkóztató képzések 

vannak, az iskolai szerb nyelv tanterv megreformálása kapcsán a minisztérium nem 

válaszol. 

 

Slaviša Grujić: Még nem jött el az önkormányzati médiumok 
magánosításának az ideje 
2013. április 13. – Vajdaság Ma 

Az EBESZ küldöttségével folytatott tárgyaláson Slaviša Grujić tartományi művelődési és 

tájékoztatási titkár kijelentette, hogy még nem jött el az ideje a helyi önkormányzati 

tulajdonú médiumok privatizációjának. „Tiszteletben tartva az EU-s normákat és elveket, 

nemrég közvitát tartottunk a tájékoztatási törvény tervezetéről, s ennek során az EBESZ is 

támogatott bennünket.” 

 

Goran Knežević: A vajdaságiak kétharmada nem támogatja Pajtićot 
2013. április 14. – Vajdaság Ma 

A vajdaságiak kétharmada nem támogatja Bojan Pajtić tartományi kormányfő politikáját, 

ezért van szükség rendkívüli választásokra Vajdaságban – jelentette ki Goran Knežević, a 

Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke. Knežević a belgrádi Kurir vasárnapi kiadásának adott 

interjújában elmondta, biztos abban, hogy a Bojan Pajtić leváltását célzó aláírás-gyűjtési 

akció – ami az SNS bejelentése szerint vasárnap kezdődik – tömeges lesz. 

 

Pajtić: Nem mondok le, és nem vonjuk vissza a nyilatkozatot 
2013. április 14. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić vajdasági kormányfő vasárnap elutasította a lemondását követelő 

felszólításokat, valamint a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló 

nyilatkozat visszavonására irányuló követeléseket is. „Nem állhatunk el attól a 

kérelmünktől, hogy a polgárok ötször annyi hasznosítható pénzt kapjanak meg, mint 

amennyit kapnak, mert annyi jár nekik.” 
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Pajtić rendkívüli köztársasági választásokra számít, de nem alakítana koalíciót 
a haladókkal 
2013. április 14. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić, a Demokrata Párt (DS) alelnöke bejelentette, arra számít, hogy kiírják a 

rendkívüli köztársasági választásokat a hatalmi koalíción, de magán a Szerb Haladó Párton 

(SNS) belül is kialakuló egyre nagyobb nézetkülönbségek miatt. A Beta hírügynökségnek 

adott interjújában Pajtić azt mondta, a tartományi hatalom leváltását követelő pénteki, 

Újvidéken megtartott nagygyűlés a köztársasági választásokat megelőző pozicionálás 

részét képezte, még ha hivatalosan az előrehozott tartományi választások kiírását 

követelték is. 

 

Jajszó a siralom völgyéből – de kinek a hangja szól? - Nikowitz Oszkárnak, 
Magyarország nagykövetének reagálása a Politika cikkére 
2013. április 14. – Nikowitz Oszkár – Vajdaság Ma 

Amióta Magyarországon győzött a Fidesz-koalíció, hozzá kellett szoknunk az európai 

liberális sajtó vádaskodásához és sértegetéseihez, de ezekben általában felismerni a hazai 

vesztesek érveit. A cikkeket néha átveszi a szerb sajtó is, de ezekre csak akkor reagálunk, 

ha van bennük valami eredeti itteni is, pl. amikor a „rejtőzködő fasizmus” vádja mellé 

hozzáteszik a revizionizmusét is. Boško Jakšić vasárnapi cikke a Politikában („Az európai 

demokrácia szétverése”) azonban új minőséget jelez: úgy látszik, megkezdődött a 

vadászidény Magyarország kilövésére. 

 

Beregszász elítélte a nacionalizmust 
2013. április 13. – Kárpáti Igaz Szó 

A Beregszászi Városi Tanács pénteki ülésén a március 15-i magyarellenes 

megnyilvánulásokkal kapcsolatban nyilatkozatot fogadtak el: „Beregszász történelmében 

soha nem fordult elő olyan eset, amikor az itt élő nemzetiségek képviselői egymás ellen 

feszültek volna, illetve egymást megalázták volna. 2013. március 16-án viszont a 

többségében nem beregszásziakból álló szvobodás csoport feszültségeket szított a 

nemzetiségek között. Mi, a helyi közösség képviselői, akiket az itt élő emberek az 

önkormányzatban való képviseletükkel bíztak meg, nem mehetünk el szó nélkül amellett, 

ami történt. El kell ítélnünk a nacionalizmus bármilyen fajtájú megjelenését.” 

 

Beregszász: rajtol a kampány 
2013. április 13. – Kárpáti Igaz Szó 

Beregszászban megkezdődött a választási kampány. Mint ismert, Ukrajna Legfelső 

Tanácsa június 2-ára tűzte ki a beregszászi időközi polgármester-választás időpontját. A 

megmérettetésre azért van szükség, mert a tavalyi parlamenti voksolás során Gajdos 
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István polgármester mandátumot szerzett, s a két tisztség a törvények szerint 

összeegyeztethetetlen. 

 

Különdíjat kapott az ungvári magyar főkonzulátus 
2013. április 14. – Kárpátinfo 

A kárpátaljai médiumok minden esztendőben megválasztják az év emberét, a kuratórium 

tagjai szervezetekre is leadhatják szavazatukat. Az ukrán – magyar kapcsolatok fejlesztése, 

a jószomszédsági viszony elmélyítése terén kifejtett eredményes munkája elismeréseként 

az Ungvári Magyar Főkonzulátus különdíjban részesült. A díj átadásakor Szvitlana 

Mitrjajeva, az országos Stratégiai Kutatóintézet megyei központjának vezetője nagyra 

értékelte az ungvári magyar külképviselet által végrehajtott kulturális missziót, s annak a 

reményének adott hangot, hogy Magyarország a továbbiakban még inkább segíti majd 

Ukrajna integrációs törekvéseit. 
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http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/kulondijat-kapott-az-ungvari-magyar-fokonzulatus
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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