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Koncentrációs táborba hurcolt magyarokra emlékeztek a szlovéniai 
Hrastovecben 
2013. április 16. – MTI, hirado.hu 

A második világháború után a jugoszláv állam bosszúja miatt koncentrációs táborba zárt 

több mint félezer magyarnak állítottak emlékművet a szlovéniai Hrastovecben. Az 

emléktáblát a szlovéniai magyarok helyezték el a magyar kormány támogatásával és a 

szlovén állam jóváhagyásával. Semjén Zsolt „nagyon komoly politikai áttörésként” 

értékelte a magyarok kálváriájának szentelt emléktábla elhelyezését. „Ahogy nekem nem 

jelent problémát a magyar állam képviselőjeként fejet hajtani az ártatlanul szenvedett 

szlovénok emléke előtt, ugyanúgy elvárjuk, hogy a szlovén hatóságok és a szlovén állam is 

fejet hajtson az ártatlanul meghurcolt és megnyomorított magyarok emléke előtt” - 

fogalmazott a politikus. Értékelése szerint rendkívül pozitív, hogy „ez a kiengesztelődés 

megindulhatott, és méltó emléket állíthattunk a magyar áldozatoknak”. „Mindez pedig 

példaértékű lehet a délvidéki magyar áldozatok vonatkozásában is” - tette hozzá.  

 

Újabb irodát nyitott a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 
2013. április 16. – MTI, Magyar Hírlap 

Lendván avatták fel kedden a Kárpát Régió Üzleti Hálózat újabb irodáját. Az ünnepi 

eseményen jelen volt Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes is, 

aki kijelentette: a szlovéniai magyarság, valamint a szlovén és a magyar állam 

együttműködése révén valósulhat meg „olyan regionális gazdaságfejlesztés és élénkítés, 

ami egyaránt szolgálja az itteni magyarságot, a szlovénokat, Magyarországot és 

Szlovéniát”. 

 

Berényi: a megmaradás feltétele az autonómia 
2013. április 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Echo TV 

A felvidéki magyarság megmaradásának alapvető feltétele az autonómia - jelentette ki 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke az Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottsága autonómia albizottságának keddi budapesti ülésén. A felvidéki 

magyar politikus úgy fogalmazott: nem lehet senkinek sem érdeke, hogy ez a közösség 

megszűnjön, és épp a népességfogyásnak köszönhetően teljesen legitim kérés az 

autonómia. 

 

Restitúció: elvben elégedett az RMDSZ 
2013. április 17. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Magyar Hírlap 

Az RMDSZ nem él a bizalmatlansági indítvány lehetőségével a restitúciós törvény kapcsán 

– döntötte el a szövetség parlamenti frakciója tegnap délután, miután tárgyalt Victor 

Ponta kormányfővel a visszaszolgáltatásra és a kárpótlási rendszer módosítására 

vonatkozó jogszabályról. Markó Attila parlamenti képviselő a Krónikának elmondta, a 

napirenden levő módosítás nem érinti, tehát nem is hátráltatja az egyházi vagyon 
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restitúcióját, kizárólag a kártérítési rendszert szabályozza. Mint elmondta, az egyházi 

vagyon visszaszolgáltatására vonatkozóan későbbi módosításokat tervez a Ponta-kabinet.   

 

A Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház előtt felvonták a székely zászlót 
2013. április 16. – Erdély Ma, Krónika 

A Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház előtt a magyar és az amerikai zászló mellé felvonták 

a székely lobogót, a székelyföldi területi autonómiatörekvések szimbólumát is – közölte 

helyi időn szerint hétfő este az MTI-vel Potápi Árpád, az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottságának fideszes elnöke. 

 

Adománygyűjtés a pusztakamarási Sütő András Művelődési Központért 
2013. április 16. – Krónika 

Adománygyűjtést szervez az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) a 

pusztakamarási Sütő András Művelődési Központ kialakításáért. Az EMKE az 

adományokból Sütő András erdélyi magyar író pusztakamarási szülőházát szeretné 

megvásárolni, amely 7 ezer euróba kerül. 

 

Székelyföldi civil szervezetek tiltakoznak a Schweighofer-beruházás ellen 
2013. április 16. – transindex.ro, Krónika 

„Sehogy sem tudjuk magunknak bemagyarázni, hogy egy ilyen típusú vállalkozás, mint a 

Schweighofer, fenntartható fejlődést biztosítana, és prosperitást hozna Kovászna 

megyébe” - olvasható a székelyföldi civil szervezetek közös közleményében. E szerint a 

Holzindustrie Schweighofer „országos monopolhelyzetre pályázó, kíméletlen nyersanyag-

kiaknázó óriáscégként van megbélyegezve a hazai sajtó által, amely nem törődik a helyi 

közösségek hagyományaival, jövőjével, törekvéseivel”. 

 

A szülői kezdeményező csoport az RMDSZ-t okolja a Bernády-iskolanév 
kapcsán 
2013. április 16. – transindex.ro, Krónika 

Nyílt levélben válaszolt a marosvásárhelyi szülői akciócsoport a Maros megyei RMDSZ és a 

marosvásárhelyi RMDSZ elnökének múlt heti közleményére Bernády-ügyben. Az aláírók 

emlékeztetnek arra, hogy az iskolanévadás elsődleges és kizárólagos megszólítottja az ügy 

kezdete óta a „magyar közösség magát érdekvédelmi szervezetének tartott szövetsége, az 

RMDSZ”. 
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Segítség a honosításban – Nem mindenhol egységes a fordítási díjszabás 
2013. április 16. – Erdély Ma 

Egy januári adat szerint 370 ezren igényelték eddig a kedvezményes magyar honosítást. Az 

érdeklődés továbbra sem lankad, az erre a célra létrejött demokrácia-központok (jelenlegi 

nevükön EMNT-irodák) mellett még számos helyen segítenek az iratcsomó 

összeállításában. A szolgáltatás mindenhol ingyenes, a lefordított aktákért kell csak fizetni. 

 

Wass Albert-megemlékezések: Árus Zsoltot lehallgatták 
2013. április 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Lezárta a kivizsgálást, és nem indított bűnvádi eljárást, illetve nem emelt vádat a 

gyergyószentmiklósi ügyészség azon gyergyószentmiklósi és gyergyócsomafalvi magyar 

értelmiségiek ellen, akik Wass Alberthez kapcsolódó rendezvényeket szerveztek az év 

elején. Árus Zsolt, az egyik kivizsgált személy az MTI-nek elmondta, a sajtótájékoztató 

által rá szerették volna irányítani a figyelmet a hatósági túlkapásokra. Hozzátette, a kézbe 

kapott ügyészségi dokumentum megállapítja, hogy bűncselekmény hiányában zárják le a 

vizsgálatot. A dokumentum alapján arra következtet, hogy az ügyészség lehallgatásokat is 

eszközölt az ügyben, ezért szándékában áll kérni az ügy felülvizsgálatát, és a túlkapások 

megállapítását. 

 

Kevés a magyar utcanévjavaslat Nagyváradon 
2013. április 17. – Krónika 

Tíz év óta először nem szerepelnek arányosan magyar nevek is azon a listán, amelyet a 

nagyváradi önkormányzat a majdani utcák elnevezésére állított össze – közölte tegnapi 

sajtótájékoztatóján Sárközi Zoltán és Pásztor Sándor RMDSZ-es önkormányzati képviselő. 

Az RMDSZ-frakciónak több mint egy évtizede van érvényben egy olyan megegyezése a 

városvezetőséggel, amelynek értelmében az újonnan elnevezett utcák között nagyjából a 

lakosság arányának megfelelően – tehát lehetőség szerint negyed - vagy harmadarányban 

– szerepeljenek magyar nevek is.   

 

Az Országgyűlés Autonómia albizottságának mutatták be az RMDSZ európai 
polgári kezdeményezését 
2013. április 16. – transindex.ro, Szabadság, maszol.ro 

Az RMDSZ európai polgári kezdeményezését és a kisebbségvédelmi csomag, a Minority 

SafePack tervezett intézkedéseit ismertette Kovács Péter RMDSZ-főtitkár a Magyar 

Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottság, Autonómia albizottságának április 16-i 

budapesti ülésén. Kovács Péter főtitkár felszólalásában kifejtette, hogy a Szövetség élni 

kívánt az Európai Unió politikai képviseletének új eszközével, az Európai Polgári 

Kezdeményezéssel, amelynek egy millió támogatói aláírást összegyűjtő kampányát a „Nem 

vagy egyedül: 1 millió európai polgár a sokszínűségért.” mottóval indítják el. 
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Simon Attila: A kollektív bűnösség leple alatt 
2013. április 16. – bumm.sk 

„A magyar parlament döntése alapján április 12. a Szlovákiából kitelepítettek emléknapja 

lett. Múlt héten Magyarországon és Dél-Szlovákiában sok helyütt megemlékeztek 

róla. Ezeken a megemlékezéseken sajnos csupán magyarok vettek részt. Kár, mivel ez a 

nap alkalmas lenne közös emléknapnak is, hiszen a lakosságcsere együttélésünk közös 

kudarcának terméke, amikor nem csak a magyarok, hanem a szlovákok is az államilag 

támogatott nacionalizmus áldozataivá váltak. Mind a mai napig közösen bűnhődünk 

kibeszéletlen bűneink miatt.” Simon Attila történész írása a felvidéki magyarok 

kitelepítéséről a Sme napilapban jelent meg. 

 

Hány tagja van az MKP-nak és a Hídnak? 
2013. április 16. – bumm.sk 

A múlt héten jelent meg az az információ, hogy a Híd tagság elérte az ötezer főt. A hírre 

pár nap múlva a rivális oldalról érkezett a válasz, mondván az MKP-nak továbbra is 10 

ezer tagja van. A Híd 2009-es megalakulása után az MKP 12 ezres tagsága csökkenni 

kezdett, azonban az elmúlt időszakban már tartják a 10 ezer körüli taglétszámot. 

 

Andrej Hrnčiar: jobban meg kellene ismernünk egymást 
2013. április 16. – bumm.sk 

Andrej Hrnčiar, a Híd parlamenti képviselője szerint a magyar és a szlovák 

szélsőségeseknek sem tetszik a politikai szerepvállalása. A politikussal Fico kijelentéseiről, 

a magyar-szlovák kapcsolatokról, és budapesti kirándulásáról is beszélgetett a Bumm.sk 

hírportál. 

 

Lajčák: elfogadhatatlan és etikátlan Tiso méltatása 
2013. április 16. – hirek.sk, Új Szó 

Elfogadhatatlannak és etikátlannak tartja Miroslav Lajčák külügyminiszter, a kormány 

emberjogi tanácsának elnöke a Jozef Tiso hívei által tervezett megemlékezést. 

 

Elhalasztották a Szerbiáról szóló EU-s jelentést 
2013. április 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Elhalasztották a Szerbia eurointegrációs előrehaladásáról szóló jelentés bemutatását. 

Štefan Füle, az EU bővítési biztosa szerint sok minden függ a holnapi Dačić–Thaci 

csúcstalálkozótól. Suzana Grubješić szerb kormányfőhelyettes szerint az Európai Bizottság 

jelentése számos dicsérettel illeti Szerbiát. 
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Voltak magyarok, akik kiálltak mellettem 
2013. április 17. – Vajdaság Ma 

Bela Duranci szabadkai művészettörténésze 2011-ben kiadott, szerb nyelvű naplója 

hamarosan magyarul is megjelenik Önéletrajz Kondor Bélával címmel, a Miskolci Galéria 

és a MissionArt Galéria gondozásában. Ennek apropóján Nagy T. Katalin és Kishonthy 

Zsolt beszélgetett a szerzővel egykori munkahelyén, a szabadkai Képzőművészeti Találkozó 

(Likovni susret) társalgójában, amelynek falán a hatvanas évek óta gyűlnek az itt 

megfordult művészek és más vendégek aláírásai. 

 

Az egyetemisták képviselője a nagygyűlésen való részvételével visszaélt 
beosztásával 
2013. április 16. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Egyetemista Uniója sürgős fegyelmi eljárást 

kezdeményezett a Közgazdasági Kar hallgatója, Boris Novaković ellen, mert az 

Egyetemista Parlament elnökeként, a testület engedélye és jóváhagyása nélkül pénteken 

felszólalt az újvidéki nagygyűlésen. „Novaković politikai beszédet tartott, és azt 

hangoztatta, hogy ‘az egyetemisták kivonultak az utcára, hogy megmutassák erejüket’, 

noha a bejelentett tiltakozásra az újvidéki egyetemi városból mindössze néhány százan 

indultak el. Ezt a tevékenységet nem támogatta szavazattöbbséggel az Egyetemista 

Parlament, és Boris Novaković nem léphet fel így a testület elnökeként” – áll az 

egyetemisták közleményében. 

 

Újvidék: Megrongálták a műemlékeket az Almási Temetőben 
2013. április 16. – Vajdaság Ma 

Kilenc műemléket romboltak le és rongáltak meg április 14-e éjszakáján az újvidéki Almási 

Temetőben. Négy sírról elvitték a rézből készült fényképkeretet, egy esetben az emlékkövet 

rongálták meg, egy másik sírnál a padot tették tönkre. A Lisje közvállalat illetékesei 

elmondták, a rendőrség elvégezte a helyszínelést, és a vizsgálat folyik. „A további eljárás 

során értesítjük azokat a családokat, akik elhunyt hozzátartozójának megrongálták a sírját. 

Egy kivételével mindegyik megrongált emlékmű az ötödik temetkezési területen található” 

– magyarázta Slavica Zeljković, a közvállalat szóvivője. 

 

Szócsata a mondat körül 
2013. április 17. – Magyar Szó 

Tovább zajlik a hatalom és az ellenzék szócsatája a vajdasági nyilatkozat körül. Bojan 

Kostreš szerint a VSZL nem szavaz a szövegre, ha abból kikerül az a mondat, mely szerint 

Vajdaság polgárai akaratából Szerbia része. Goran Ješić tartományi kormányalelnök azzal 

vádolta a haladókat, hogy a nyilatkozat javaslatát csak ürügyként használták fel, hogy 

bármi áron megdöntsék a tartományi hatalmat. Miloš Vučević újvidéki polgármester nem 

zárta ki, hogy ismét tüntetést szervezzenek Újvidéken. 
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VSZL: Megsértették a vajdaságiakat 
2013. április 17. – Magyar Szó 

A múlt pénteki újvidéki nagygyűlés egyértelműen megerősítette a vajdasági szavazók 

tavaly május hatodikán kinyilvánított akaratát, vagyis a jelenlegi tartományi hatalom 

iránti bizalmat. De azt is megmutatta, hogy a tiltakozás szervezői mi mindenre képesek, 

csakhogy hatalomra kerüljenek – hallottuk a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

nagybecskereki városi bizottságának sajtótájékoztatóján. 

 

Ötödiktől már csak szerb osztályban 
2013. április 16. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői nemrég 

Pancsován jártak, ahol kihelyezett ülésüket tartották meg. A találkozón a környékbeli 

települések művelődési egyesületeinek képviselői is beszámoltak azokról a problémákról, 

amelyek intézményüket sújtják. Az ülés után beszélgettem Kerekes Klárával, a 

hertelendyfalvi Tamási Áron Székely–Magyar Művelődési Egyesület alelnökével, 

tánccsoport vezetőjével. Kerekes Klára többek között a településük magyar tanulóit 

fenyegető asszimilációra világított rá. 

 

A fiatal haladók aláírásokat gyűjtenek 
2013. április 17. – Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt ifjai Óbecsén is aláírásokat gyűjtenek a Vajdaság alkotmányos 

helyzetéről szóló deklaráció ellen. Hétfőn a házalások során mintegy háromszázan látták el 

kézjegyükkel a tiltakozást, az aktivisták tegnap viszont már utcai standokon is 

megszólították a járókelőket. A szervezők azt állítják: akciójukat a rendkívüli választások 

kiírásáig folytatják. A petíciót eddig Óbecse lakosságának kevesebb mint egy százaléka írta 

alá. 

 

A zágrábi magyar szervezetek képviselőivel is találkozott Áder János 
2013. április 16. – Új Magyar Képes Újság 

Áder János magyar államfő hivatalos zágrábi látogatása során, április 11-én időt szakított 

arra is, hogy találkozzon a fővárosban élő magyarokkal, majd a magyar szervezetek és a 

zágrábi magyar nagykövetség képviselőivel közösen rótta le tiszteletét az Antall Józsefről 

elnevezett utcában 2002 óta álló szobornál. A rendszerváltás utáni első magyar 

miniszterelnök mellszobrát 2002-ben Mádl Ferenc és Stipe Mesić akkori magyar és horvát 

köztársasági elnök együtt avatta fel. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1943/kozelet_politika/95353/VSZL-Megs%C3%A9rtett%C3%A9k-a-vajdas%C3%A1giakat.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1942/kozelet_oktatas/95333/%C3%96t%C3%B6dikt%C5%91l-m%C3%A1r-csak-szerb-oszt%C3%A1lyban.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1943/vajdasag_obecse/95354/A-fiatal-halad%C3%B3k-al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1sokat-gy%C5%B1jtenek.htm
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4433-a-zagrabi-magyar-szervezetek-kepviselivel-is-talalkozott-ader-janos
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Ma szép vár, egykor börtön volt 
2013. április 16. – RTV Slovenija Hidak 

A Lenarttól nem messze magasodó hrastoveci vár ma délelőtt ünnepség helyszíne volt. A 

muravidéki magyarok a vár parkjában emlékeztek meg mindazokról, akik itt raboskodtak 

a második világháború után. 

 

Játékos foglalkozások, zenés mesejáték 
2013. április 16. – Népújság 

A külhoni magyar kisiskolások éve programsorozat lendvai állomásán is vidám 

gyermekarcokkal találkozhattunk. Április 11-én a legnagyobb kétnyelvű általános 

iskolában találkoztak az ajándékprogram kivitelezői a muravidéki kisiskolásokkal. A 

lendvai, gyertyánosi, göntérházi, dobronaki és pártosfalvi gyerekek és pedagógusok 

szórakozva ismerkedhettek meg új játékos foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, 

szójátékokkal. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6094
http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/6375-jatekos-foglalkozasok-zenes-mesejatek
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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