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Gergely Balázs: lesznek meglepetések a tisztújító kongresszuson 

2013. április 17. –Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Lesznek meglepetések az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szombaton tartandó második 

tisztújító országos küldöttgyűlésén - jelentette ki szerdai kolozsvári sajtótájékoztatóján 

Gergely Balázs, a párt alelnöke. Gergely Balázs elmondta, számítanak Németh Zsolt 

külügyi államtitkár és Répás Zsuzsa nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

jelenlétére. Jelen lesz a kongresszuson Schiffer András, a Lehet Más a Politika (LMP) 

társelnöke és több határon túli magyar párt vagy szervezet vezetője. 

 

Bocsánatot kért Victor Ponta a kommunista államosításért 

2013. április 17. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Bocsánatot kért szerdán Victor Ponta miniszterelnök a kormány nevében azoktól az 

egyházaktól és magánemberektől, amelyeknek és akiknek az ingatlanait hét évtizeddel 

ezelőtt a kommunista hatalom államosította. A miniszterelnök a parlament két házának 

együttes ülésén vállalt felelősséget kormánya nevében az államosított ingatlanokra 

vonatkozó új jogorvoslati törvényért. A sajátos eljárás szerint a jogszabályt nem vitatja 

meg a parlament: az néhány napon belül automatikusan hatályba lép, hacsak nem 

bizonyul alkotmányellenesnek, vagy az ellenzéknek nem sikerül a kormányt megbuktatnia. 

 

Magyar zászlóval fogadták az olaszokat Bukarestben 
2013. április 17. – Krónika, maszol.ro, Szabadság 

Tévedésből a magyar zászlóval fogadták a gazdasági minisztériumban az olasz nagykövetet 

és az általa vezetett küldöttséget. A hírt a Romania TV román televízió közölte, amely 

fényképeket is közzétett a „kínos” esetről. A képen Varujan Vosganian gazdasági miniszter 

látható, amint tárgyalóasztalnál Diego Brasioli olasz nagykövettel folytat megbeszélést. A 

hírtelevízió megállapítja, hogy a diplomáciai bakit senki nem javította ki, a tárgyalások 

ideje alatt végig a magyar zászló volt kitéve. 

 

Szabó Ödön: életképes kisebbségi oktatási rendszert kell kialakítani 
2013. április 17. – transindex.ro 

Az RMDSZ képviselőházi frakciójának kezdeményezésére együttes ülésen konzultáltak a 

képviselőház és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala mellett működő Nemzeti 

Kisebbségek Tanácsa oktatási szakbizottságok tagjai. Az RMDSZ-t Szabó Ödön a Nemzeti 

Kisebbségek Tanács oktatásért felelős szakbizottságának alelnöke és Markó Attila az 

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának korábbi vezetője képviselte. 

 

Csibi Barna politikai ügynek nevezte az ellene folyó eljárást 
2013. április 17. – transindex.ro 

Harmadik alkalommal tárgyalták kedden Csibi Barna büntetőperét, akit rasszista, fasiszta, 

idegengyűlölő jelképek használatával vádolnak. A bíró előtt adott nyilatkozatában Csibi 
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politikai ügynek nevezte az eljárást, szerinte az elkobzott termékek kaphatók a 

kereskedelemben, mások is forgalmazzák. Csibi 2011-ben Tusványoson a Hunnia Nemzeti 

Műhely termékeit árulta egy standon, és az ott végrehajtott hatósági ellenőrzés nyomán 

elkoboztak több pólót, matricákat, térképeket, kitűzőket. 

 

Restitúciós törvény: Alkotmánybírósághoz fordul a PDL 
2013. április 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Alkotmánybírósághoz fordul a PDL az új restitúciós törvény ügyében - jelentette be 

Vasile Blaga. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a jogszabály, amelyért a Ponta-kabinet 

szerdán felelősséget vállalt, nem oldja meg a visszaszolgáltatások problémáját, csak a 

következő kormányokat terheli le a javasolt intézkedésekkel.  

 

Budapesten tárgyalt a Borbély László vezette külügyi bizottsági delegáció 
2013. április 17. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Magyarország segíti és támogatja az erdélyi magyarság törekvéseit - mondta Balla Mihály, 

az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, amikor szerdán a parlamentben fogadta a 

román képviselőház külügyi bizottságának delegációját. Balla Mihály a megbeszélés után 

elmondta, a két ország szempontjából fontos kérdések között áttekintették a gazdasági, 

kulturális és kisebbségi témákat, továbbá tárgyaltak a magyarországi románokról is. 

Borbély László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke elmondta: Románia 

alkotmánymódosítás előtt áll, és szeretnék elérni, hogy az alaptörvény mondja ki: a 

kisebbségek is államalkotó tényezők, és ismerjék el a magyart regionális nyelvként ott, 

ahol a magyarság többségben él. Kitért arra is, hogy a szintén napirenden lévő területi 

átszervezés esetében a RMDSZ „a magyarság érdekeit sértő tervezettel nem fog 

egyetérteni”. 

 

Az EMNT áttörést akar elérni az Autonómia Évében 
2013. április 17. – Erdély Ma 

A Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának Autonómia Albizottsága április 16-án, 

Budapesten tartotta negyedik soros ülését. Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnöke, Szilágyi Ferenc alelnök és Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar 

Néppárt alelnöke ismertette a két szervezet közös, az őshonos nemzeti kisebbségek 

védelmét célzó európai polgári kezdeményezését. 

 

Három jelölt küzd a MIÉRT elnöki tisztségéért 
2013. április 17. – maszol.ro 

Három jelölt verseng az elnöki székért a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) országos 

tisztújító küldöttgyűlésén, amelyet április 19-21. között tartanak Déván: Grüman Róbert 

(Sepsiszentgyörgy), Jakab Adorján (Kolozsvár) és Szabó József (Nagyvárad). 

Kampánykörútjának utolsó állomásán, Kolozsváron tartott szerdán sajtótájékoztatót 

Grüman Róbert, a MIÉRT háromszéki elnökjelöltje. 
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Bernády-iskola: külön táborokra szakadunk? 
2013. április 17. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

Nyilatkozatháború zajlik a leendő marosvásárhelyi Bernády György-iskola körül. A 

névadás érdekében létrejött szülői akciócsoport azt rója fel az RMDSZ marosvásárhelyi és 

megyei szervezete vezetőinek, hogy csak nyilatkozatok szintjén és nem konkrét tettekkel 

harcolnak annak érdekében, hogy a 2-es iskola felvegye a városépítő polgármester nevét. 

Peti András szerint a szülői csoportnak vannak jogos észrevételei, de a vádak ellenére az 

RMDSZ igenis küzd, és el fogja érni, hogy Marosvásárhelyen legyen Bernády iskola. 

 

Átadták az első székelyföldi diákigazolványokat 
2013. április 17. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Harminc darab Sic Cardot adtak át szerdán Székelyudvarhelyen az Udvarhelyi Fiatal 

Fórum irodájában. Az igénylők nagy része elemi osztályos, illetve középiskolás tanuló. 

Udvarhelyen eddig közel kétszázan kérték az ingyenes kártyát, melynek felmutatásával a 

diákok különféle kedvezményekben részesülnek Székelyföldön. 

 

Tamás Sándor: működik a Székely Szolidaritási Program 
2013. április 17. – transindex.ro 

A Kovászna Megyei Tanács gyakorlatba ültette a Székely Szolidaritási Programot,  

amelynek keretében kiemelt támogatásban részesülnek azok az egyházközségek, ahol a 

magyarság aránya 30% alatt van - jelentette be Tamás Sándor. A támogatás egyházközség 

működési költségeire, a templomok felújítására fordított összegekre egyaránt vonatkozik. 

 

Borbély: a törvény nem tiltja a regionális és helyi zászlók használatát 
2013. április 17. – transindex.ro 

Az utóbbi hónapokban egyfajta hisztéria alakult ki a székely zászlókkal kapcsolatban 

Romániában, de azt tudni kell, hogy törvény nem tiltja sem a regionális sem pedig a helyi 

zászlók használatát – fogalmazott Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke április 16-

án, kedden az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. 

 

Ma is érvényesek az egyházak kifogásai 
2013. április 18. – Krónika 

Kató Béla református püspök tegnap a Krónikának elmondta, még nem sikerült 

áttanulmányoznia a törvény végleges változatát, ám a magyar történelmi egyházak vezetői 

eddig is több kifogást megfogalmaztak. Elsősorban az átláthatatlan pontrendszert 

nehezményezik, és hogy hosszú ideig kénytelenek megtűrni a bérlőket a kormány által 

megszabott bérért, ami nem elég az épület karbantartására, felújítására.  
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Szent László Napokat rendeznek 
2013. április 18. – Krónika 

Idén először szervezi meg a Szent László Napokat Nagyváradon a városalapító királyról 

elnevezett egyesület. Jobbágy Emese, a Szent László Egyesület elnöke, illetve Zatykó 

Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi régióelnöke tegnap a római katolikus 

székesegyház kertjében álló Szent László-szobor előtt tájékoztatott a kezdeményezésről. 

 

Helyére került a borsi Rákóczi-szobor 
2013. április 17. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Visszakerült eredeti helyére, a Rákóczi-kastély elé II. Rákóczi Ferenc mellszobra. Mayer 

Ede alkotását március elején vandálok lopták el és rongálták meg. Gere László budapesti 

cizellőr hozzávetőleg egy hónap alatt újította fel az emlékművet. 

 

Udvardon találkoznak a felvidéki magyar helytörténészek 
2013. április 17. – hirek.sk 

Udvard önkormányzata a Pro Patria Honismereti Szövetséggel, a somorjai Bibliotheca 

Hungaricával és a Csemadokkal közösen szervezi meg április 26-án és 27-én a szlovákiai 

magyar helytörténészek 17. országos találkozóját az udvardi művelődési házban. 

 

Csütörtökön ismét tárgyalnak a vágsellyei iskolákról 
2013. április 17. – Új Szó 

Már majdnem ötezren írták alá azt a petíciót Vágsellyén, amelyben a magyar pedagógusok 

és szülők a vágsellyei magyar alapiskola esetleges elköltöztetése ellen tiltakoznak. Az 

eredeti elképzelés szerint a Vágvecse városrészben lévő két - a Hollý és Bernolák utcai - 

szlovák alapiskolát szerették volna összevonni, és a megüresedő épületbe költöztetni a 

Pázmány Péter Alapiskolát és Óvodát a város központjából.  

 

Kihúzzák a vitatott mondatot 
2013. április 17. – Pannon RTV 

Változtatnak a Vajdaság törvényes és alkotmányos jogait védelmező nyilatkozat szövegén a 

vajdasági kormány demokrata párti tagjai. Kihúzzák a deklaráció legjobban vitatott 

mondatát, miszerint: Vajdaság autonómiája történelmi és természetes joga a tartomány 

lakosainak, és az ő akaratukkal összhangban Vajdaság Szerbia része. A szöveg többi része 

megmarad a deklarációban. Borislav Novaković, a párt tartományi frakcióvezetője a 

lépésről tájékoztatta Pásztor Istvánt, a tartományi képviselőház elnökét is.  
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Visszakerül a „mondat” a nyilatkozatba 
2013. április 17. – Magyar Szó 

Visszakerül a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozatba 

az a mondat, amelyre Bojan Kostreš korábban azt mondta, a szöveg lényegét képezi. Arról 

a mondatról van szó, miszerint „Vajdaság autonómiája polgárai természetes és történelmi 

joga és Vajdaság az ő akaratukból van Szerbia kereteiben”. Kostreš kedden azt mondta, a 

VSZL nem szavaz a szövegre, ha abból kikerül ez a mondat. Az említett mondatnak a 

deklarációból történő kihúzását Pajtić említette a B92 tévé Utisak nedelje (A hét 

benyomása) című műsorában. 

 

Nikolić: Hiénák gyülekeznek Szerbia körül 
2013. április 17. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szerbia képes rá, hogy minden problémát megoldjon, beleértve azt is, amelyet a vajdasági 

hatalom okoz – mondta Tomislav Nikolić államfő. A vajdasági deklaráció kapcsán ő a 

közzététel pillanatát tartja problematikusnak, ugyanis ahogy fogalmazott, Szerbiát minden 

oldalról az előző hatalom által itt hagyott örökség veszi körül, amely hatalom immár csak 

Vajdaságban és Belgrádban maradt fenn. 

 

MPSZ: Az a cél, hogy Vajdaság ne engedjen! 
2013. április 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Polgári Szövetség szerint bizonyos politikai erők újra együtt harcolnak Vajdaság 

autonómiája ellen, s a viselkedésük szinte a gyűlöletig fajul – jelentette ki Rácz Szabó 

László pártelnök a párt zentai sajtótájékoztatóján, hozzátéve, szerintük most 

semmiképpen sem szabad kiírni a választásokat. Amit ma látunk, az szinte semmiben nem 

különbözik attól, amit a polgárháború kitörése előtt tapasztaltunk, s aminek 

következményeként Jugoszlávia szétesett, létrejött Szerbia és Montenegró, majd elveszett 

Koszovó. 

 

Vladimir Goati: A vajdasági aláírásgyűjtés csak figyelemelterelés 
2013. április 17. – Vajdaság Ma 

Vladimir Goati, a Transzparens Szerbia elnöke szerint a Szerb Haladó Párt (SNS) a 

vajdasági kormány leváltására irányuló aláírásgyűjtési akciójával el akarja terelni a 

figyelmet a zsákutcába jutott állampolitikáról, és saját szavazóit készíti fel egy esetleges 

tartományi választásra. Goati úgy értékelte, ha az SNS-nek sikerül is kikényszerítenie a 

parlamenti vitát, nem fog neki sikerülni a Demokrata Párt vezette vajdasági kormány 

leváltása. 

 

Az elvándorlás mértéke és okai 
2013. április 17. – Vajdaság Ma 

A migráció és hatásainak menedzselése Dél-Kelet-Európában – Nemzetek közötti 

tevékenységek az eredmény alapú stratégiák tükrében. Ezt a címet viseli az a projektum, 
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amelynek keretében hamarosan helyszíni és telefonos kérdőívezés lesz a magyarkanizsai 

község területén is. 

 

Felvételi felkészítő tábor Zentán 
2013. április 17. – Pannon RTV 

Felvételi felkészítő tábort szervez az érettségiző és a felvételire készülő diákoknak 

informatikából, kémiából, matematikából és biológiából a Magyar Nemzeti Tanács és a 

zentai Bolyai Tegetséggondozó Gimnázium. Május 3-5. között folyik majd a felkészítés 

Zentán, az iskola épületében. 

 

Útmutató a népi hagyományok oktatásához 
2013. április 17. – Pannon RTV 

Egynapos szakmai továbbképzést szervezett a magyar nyelven oktató tanítóknak a Magyar 

Nemzeti Tanács. A képzés célja a Népi hagyományok elnevezésű tantárgy tanításának 

népszerűsítése. Útmutató a Népi hagyományok nevű választható tantárgy tanításához 

címmel szervezett egynapos képzést az MNT. A tantárgy célja a nemzeti identitás 

megerősítése a gyermekekben. 

 

Magyar napok Lembergben 
2013. április 17. – Kárpáti Igaz Szó 

A Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) az idén is megrendezi A magyar 

kultúra napjai Lembergben – 2013 című, évek óta hagyományosnak számító 

rendezvénysorozatát. 

 

Vereckei tömegsírok: ukrán nacionalista hittételek és tények 
2013. április 17. – Kárpáti Igaz Szó 

Újabb ünnepséget rendezett az ukrán nacionalisták pártja, a Szvoboda, s újabb 

magyarellenes kirohanás lett belőle. A párt sajtószolgálatának közleménye szerint a 

Szvoboda kárpátaljai és Lemberg megyei szervezetei, valamint a Lemberg Megyei Tanács 

képviselői április 14-én megemlékezést tartottak a Vereckei-hágón, ahol tisztelegtek a 

kárpáti szicsgárdisták előtt, „akiket a lengyel és a magyar hadsereg lőtt agyon 1939. 

március 18-án”. 

 

Rijekai magyarok: újabb anyaországi kapcsolat 
2013. április 17. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesülete már huzamosabb ideje baráti 

kapcsolatokat ápol a magyarországi Csepel településsel, a hét végétől pedig saját megyéjük 

és a magyarországi Csongrád megye együttműködésében játszanak szerepet. A 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/18539-vereckei-tomegsirok-ukran-nacionalista-hittetelek-es-tenyek
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4443-rijekai-magyarok-ujabb-anyaorszagi-kapcsolat
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Tengermelléki-fennsíki megye fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a hétvégén. A 

megye születésnapjára meghívták a magyarországi Csongrád megye képviselőit is, akiket a 

megyei közgyűlés elnöke, Magyar Anna és Csányi László, a közgyűlés tagja képviselt. 

 

Balkán-e a Balkán? 
2013. április 17. – Új Magyar Képes Újság 

A fenti címmel tartott előadást Andócsi János, az eszéki magyar iskolaközpont 

történelemtanára, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének alelnöke a 

délszláv népek és nemzetek konfliktusainak gyökereiről a Magyar Pax Romana és az 

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös szervezésében rendezett Lehet-e? 

fóruma című rendezvényén április 15-én. 

 

„Magyar voltál, ezért” 
2013. április 17. – Népújság 

A hrastoveci várudvaron kedden felavatott emléktáblán Márai Sándor Halotti beszéd című 

versének „Miért?... Magyar voltál, ezért” sorai állnak. Az emlékművet az MMÖNK az 1945-

ben elhurcolt, internált muravidéki magyarok emlékére állíttatta fel. A valamikori 

internáltaknak, hozzátartozóiknak Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, 

Göncz László nemzetiségi képviselő, illetve Bíró József egykori internált mondott 

emlékbeszédet. 

 

Az óvónők módszertani csomagot vehettek át 
2013. április 17. – Népújság 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságáról Hajnal 

Virág, a 2012 – a Külhoni Magyar Óvodák Éve és 2013 – a Külhoni Magyar Kisiskolások 

Éve programfelelőse múlt csütörtökön a központi Lendvai Óvodában átadta azt a 

módszertani csomagot, amely valamennyi külhoni régióba elkerül. A csomag olyan 

elemeket tartalmaz, amelyekre az igény a külhoni régiók intézményeiben dolgozó óvónők-

pedagógusok részéről felmerült. 

 

Gyenge beiratkozási adatok 
2013. április 17. – Népújság 

Az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium megjelentette a középiskolai programok 

beiratkozási adatait a 2013/2014-es tanévre. A muravidéki középiskolákba összesen 776 

diák iratkozott be, ami jó két osztállyal kevesebb, mint tavaly. Lendván jelentős a 

visszaesés. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában az idén 144 szabad helyet hirdettek meg: 

32 helyet a gimnáziumba, 16 helyet a közgazdasági és 16 helyet a gépésztechnikumba, 

valamint 16–16 helyet a hároméves szakmai képzési modellek keretében a mechatronikai, 

az autószerelő, a gépészeti installáció-szerelő, a gasztronómiai és szállodai szolgáltatások, 

valamint a boltos programokban. Az iskolába azonban mindössze 42 tanuló jelentkezett. 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4442-balkan-e-a-balkan
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6394-magyar-voltal-ezertq
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6409-az-ovonk-modszertani-csomagot-vehettek-at
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/6395-gyenge-beiratkozasi-adatok
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Magyarok Ausztriában 
2013. április 17. – Volksgruppen 

A magyarok alkotják a nyolcadik legnagyobb migráns csoportot Ausztriában - olvasható az 

osztrák Integrációs Alap tanulmányában. A magyarok száma 2012-ben nőtt a 

legnagyobbat. 2012 elején 45 589 magyar származású - a meghatározás szerint magyar 

állampolgárságú személy, vagy Magyarországon született osztrák állampolgár - élt 

Ausztriában. Mintegy kétharmaduk magyarországi születésű nem osztrák állampolgár, 

egyharmaduk osztrák állampolgár - áll a bécsi magyar nagykövetségen bemutatott 

kötetben. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/181250/
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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   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

