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Magyar állami vállalatok adományai segítik az EMNP-projektet? 
2013. április 18. – Sipos Zoltán – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Krónika 

Közel 1 millió euró támogatást kaptak kampányidőszakban EMNT-sek és EMNP-

politikusok által frissen bejegyzett civil szervezetek – írja a Transindex. A szerző szerint 

„sikerült dokumentálnunk azt a gyakorlatot, melynek során az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács, illetve az EMNP politikusai által a közelmúltban alapított, tevékenységgel alig 

rendelkező civil szervezeteket a magyar állam tulajdonában levő nagyvállalatok – 

Szerencsejáték Zrt., Magyar Fejlesztési Bank Zrt., kisebb mértékben a Magyar Villamos 

Művek Zrt. – támogatnak nagy pénzösszegekkel”. 

 

EMNP: a Transindex cikke politikai támadás 
2013. április 18. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Közleményben reagált az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája a Transindexen ma 

megjelent Magyar állami vállalatok adományai segítik az EMNP-projektet? Című cikkre. 

„A Kelemen Hunor RMDSZ-elnök tulajdonában levő hírportálon csütörtökön megjelent 

cikk nem más, mint politikai támadás az Erdélyi Magyar Néppárt ellen. A napnál 

világosabb, hogy a Transindexen közölt írás politikai megrendelésre készült: a portál 

tulajdonosa, Kelemen Hunor, és az általa vezetett RMDSZ így próbálja támadni a 

Néppártot, mivel másképpen nem tud fogást találni rajta és programján” – áll a 

közleményben. 

 

Kelemen Hunor visszautasítja az EMNP vádját a Transindex riportja kapcsán 
2013. április 18. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ nevében is határozottan visszautasítja Kelemen Hunor az EMNP rágalmazását, 

miszerint a Transindexen megjelent tényfeltáró riport politikai megrendelésre készült 

volna.  

 

Ügyészségi ügy lesz az EMNP finanszírozásából? 
2013. április 18. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

A korrupcióellenes ügyészséghez, a választási hatósághoz és a hírszerzéshez fordult az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vélt magyar finanszírozása miatt a Szociál-Liberális 

Szövetségben (USL) részt vevő Konzervatív Párt (PC) csütörtökön. A párt közleményében 

azt írta, hogy a pártfinanszírozási törvény értelmében Romániában tilos a pártok külföldi 

támogatása. “A Székelyföld autonómiájáért és Románia föderalizálásáért küzdő párt 

hálózatát tulajdonképpen a magyar állam finanszírozza, közvetett csatornákon juttatva el a 

pénzeket, megkerülve a törvényt” - áll a PC közleményében. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=20082
http://itthon.transindex.ro/?hir=32700
http://itthon.transindex.ro/?hir=32702
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/11398-ugyeszsegi-ugy-lesz-az-emnp-finanszirozasabol
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Kiállítás a Kárpát-medence megújuló épített örökségéről 
2013. április 18. – MTI, Echo TV 

Tablókkal és műemlékmásolatokkal mutatja be az első Orbán-kormány alatt indított és 

megvalósult Kárpát-medencei műemlékvédelmi felújításokat a Magyarság Házában 

csütörtökön, a műemlékvédelmi világnapon nyílt kiállítás. A május 21-ig látogatható 

tárlaton az érdeklődők megtekinthetik egyebek mellett a huszti templom fiatornyának 

valósághű másolatát, a gyulafehérvári székesegyház domborműmásolatait, valódi 

templomi karzatrészleteket és mennyezetkazettákat. A látogatókat, a külhoni tanulmányi 

kirándulásra induló diákokat filmösszeállítások és számítógépes műemlékkereső program 

is segíti a határon túli magyar épített örökség megismerésében. 

 

Borbély: a magyar kormány támogatja az RMDSZ álláspontját a regionális 
átszervezésben 
2013. április 18. – transindex.ro 

Borbély László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke kedden és szerdán hivatalos 

látogatáson vett részt Budapesten a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának 

meghívására. A román parlament bizottságának tagjai látogatásuk alatt Latorcai Jánossal, 

az Országgyűlés alelnökével, Balla Mihállyal, a külügyi bizottság elnökével, Németh 

Zsolttal, a külügyminisztérium parlamenti államtitkárával, valamint a Magyar-Román 

Baráti Tagozat néhány tagjával találkoztak, Kovács Tibor alelnök vezetésével. 

 

Péntektől kezdi az erdélyi tagtoborzást a Jobbik 
2013. április 18. – maszol.ro 

Tagtoborzást kezd péntektől Erdélyben a Jobbik. Előbb a szélsőséges magyarországi párt 

Bihar megyei szervezete alakul meg, jövő héten pedig Marosvásárhelyen, 

Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön 

folytatják a tagfelvételt. A tagtoborzást Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik 

Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke szervezi, aki pénteken Nagyváradon Kulcsár Gergely 

országgyűlési képviselővel, a Jobbik Hajdú-Bihar megyei elnökével együtt 

sajtótájékoztatót is tart. 

 

A FIFA kivizsgálja a román szurkolók magyarellenes megnyilvánulását 
2013. április 18. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) fegyelmi vizsgálatot indított a román szurkolók 

amszterdami magyarellenes megnyilvánulása miatt - jelentette be egy szerdai 

sajtótájékoztatón Mircea Sandu, a román futballszövetség (FRF) elnöke. A FIFA a román 

szövetség álláspontját kérte azzal kapcsolatban, hogy a Hollandia-Románia vb-selejtezőn a 

vendégszurkolók magyarellenes transzparenst feszítettek ki a nézőtéren. 
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http://www.echotv.hu/elet_muveszet/kiallitas_a_karpatmedence_megujulo_epitett_oroksegerol.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=32696
http://itthon.transindex.ro/?hir=32696
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/11405-pentektol-kezdi-az-erdelyi-tagtoborzast-a-jobbik
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72866
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Schweighofer-beruházás: akciótervet dolgozott ki Hargita Megye Tanácsa 
2013. április 18. – transindex.ro 

Lendületet vett a Holzindustrie Schweighofer rétyi beruházása ellen fellépő, mintegy 150 

vállalkozást tömörítő ARBOR Vállalkozók Szövetségének a tiltakozó akciója. Az ARBOR 

küldöttsége április 16-án Bukarestben az illetékes szaktárcával és az RMDSZ parlamenti 

képviseletével, illetve országos vezetőségével egyeztetett – hangzott el a szervezet 

gyergyószentmiklósi tájékoztatóján. 

 

Peti András: az RMDSZ nem ellenfél, hanem az egyedüli partner Bernády-
ügyben 
2013. április 18. – transindex.ro, Krónika 

A romániai bürokrácia malmai lassan őrölnek, ennek ellenére az elmúlt hónapokban 

lényeges és döntő lépéseket sikerült tenni a 2-es számú általános iskola dr. Bernády 

Györgyről való elnevezése érdekében. A városi RMDSZ eljárt minden olyan törvényes 

előírás teljesítése érdekében, amely az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal 

hatáskörébe tartozik – olvasható a marosvásárhelyi RMDSZ közleményében. 

 

Az ausztriai szlovén kisebbség is támogatja az RMDSZ polgári 
kezdeményezését 
2013. április 18. – transindex.ro 

Valentin Inzko szlovén származású osztrák diplomatával, a nemzetközi közösség boszniai 

főképviselőjével, valamint Hubert Mikellel, az Osztrák Népcsoportok Központjának a 

képviselőjével találkozik pénteken Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke és Vincze 

Loránt, az RMDSZ nemzetközi titkára Bécsben. A tárgyalások fő témája az Európai Polgári 

Kezdeményezés támogatása lesz az osztrák kisebbségi szervezetek által. 

 

Európa Kulturális Fővárosa: Marosvásárhely is csatlakozik a székelyföldi 
projekthez 
2013. április 18. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Marosvásárhely is csatlakozik a Székelyföld, Európa Kulturális Főváros projekthez – 

jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere 

ugyanakkor bemutatta a támogató megyék és városok szándéknyilatkozatát. is. 

 

Liviu Dragnea nem híve az etnikai alapú régiók létrehozásának 
2013. április 18. – Erdély Ma 

Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy nem híve az etnikai alapú régiók 

létrehozásának, mivel egy ilyen megoldás nyomán, gazdasági fejlődés szempontjából, nem 

lesz nagyobb esélye a régiónak. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32693
http://itthon.transindex.ro/?hir=32695
http://itthon.transindex.ro/?hir=32695
http://itthon.transindex.ro/?hir=32697
http://itthon.transindex.ro/?hir=32697
http://itthon.transindex.ro/?hir=32701
http://itthon.transindex.ro/?hir=32701
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=139969&cim=liviu_dragnea_nem_hive_az_etnikai_alapu_regiok_letrehozasanak
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Szélsőséges eszméket terjesztenek Facebookon Sepsiszentgyörgy nevében  
2013. április 18. – maszol.ro 

Több mint 4600 ismerőse között terjeszti szélsőséges, hungarista nézeteit a 

„Sepsiszentgyörgy Város” nevű Facebook-profil létrehozója. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján elhatárolódott a közösségi portálon működő 

profiltól. 

 

Orvosképzés a Sapientia egyetemen? 
2013. április 18. – maszol.ro 

Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd szerint ha nem sikerül elindítani a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a különálló magyar kart, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem vállalhatná az orvos- és gyógyszerészképzést. Erről csütörtökön beszélt 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján.  

 

Ismét a Megyei Névadó Bizottságnál a Bernády-ügy 
2013. április 18. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi tanács csütörtökön az RMDSZ frakció közbenjárására ismét a Megyei 

Névadó Bizottság elé terjesztette az önkormányzat által jóváhagyott „Dr. Bernády György 

Általános Iskola” megnevezést -- tájékoztatott az RMDSZ. A megyei konzultatív bizottság 

60 napon belül tűzi napirendjére az előterjesztést. A törvény értelmében a megyei 

bizottság csupán konzultatív jogkörrel rendelkezik.  

 

Udvarhelyen is bemutatták javaslatukat a néppártosok Románia regionális 
átalakítására 
2013. április 18. – Nagyálmos Ildikó – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki elnökei, 

Zakariás Zoltán és Nagy Pál sajtótájékoztatón ismertették a Néppárt által kidolgozott, 

Románia regionális átalakítására vonatkozó javaslatokat. Zakariás Zoltán kifejtette, bár az 

országos médiában már ismertették javaslataikat, az ügy fontossága miatt szeretnék helyi 

szinten is bemutatni, hiszen a kormány még ebben az évben szeretné megvalósítani az 

ország regionális felosztását. 

 

Százezernél több a levelek száma 
2013. április 18. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro, Krónika 

Több mint százezer levelet kapott eddig a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 

Szülőföldön magyarul pályázat keretében. Ez nem azonos a pályázatok végleges számával, 

több zsáknyi levél ugyanis még feldolgozásra vár, és az ország távolabbi részeiből még 

hozhat a posta április 15-i bélyegzővel ellátott leveleket. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/11390-szelsoseges-eszmeket-terjesztenek-facebookon-sepsiszentgyorgy-neveben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/11393-orvoskepzes-a-sapientia-egyetemen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/11385-ismet-a-megyei-nevado-bizottsagnal-a-bernady-ugy
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/udvarhelyen-is-bemutattak-javaslatukat-a-neppartosok-romania-regionalis-atalakitasara
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/udvarhelyen-is-bemutattak-javaslatukat-a-neppartosok-romania-regionalis-atalakitasara
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szazezernel-tobb-a-levelek-szama
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Sógor: a régiók nem „hamar elintézendő problémák” 
2013. április 18. – maszol.ro 

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a keddi, strasbourgi plenáris ülésen 

felszólalt Danuta Hübner (lengyel, néppárti) képviselőtársának a regionális állami 

támogatások kapcsán az Európai Bizottsághoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdése 

nyomán kialakult vitában.  

 

Biró Zsolt még nem tudja, elmegy-e az EMNP kongresszusra 
2013. április 18. – maszol.ro 

Az RMDSZ elnöke nem vesz részt az Erdélyi Magyar Néppárt szombati kongresszusán, a 

Magyar Polgári Párt elnökének részvétele pedig még kétséges – tudta meg a maszol.ro. A 

szövetségi elnöki hivatal csütörtökön tájékoztatta az EMNP-t, hogy Kelemen Hunor már 

korábban leegyeztetett egyéb elfoglaltságai miatt nem tud eleget tenni a meghívásnak. 

 

Bejegyezték a Bánsági Közösségért Egyesületet 
2013. április 18. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

Március végén jegyezték be a legújabb Temes megyei magyar civilszervezetet, Bánsági 

Közösségért Egyesület néven. Az alapítók szándéknyilatkozata szerint az egyesület 

létrehozásának fő célja képviselni a bánságban élő szórvány magyarság érdekeit, megőrizni 

és ápolni a kulturális értékeket, elmélyíteni a magyar identitástudatot. 

 

Visszaszolgáltatás az ingatlanmaffiának? 
2013. április 19. – Krónika 

Ellenzik a restitúciós törvényt a tulajdonosi egyesületek, amelyekszerint a jogszabály az 

ingatlanmaffiának kedvez. A prefektúrák adatai szerint több erdélyi megyében a 

visszaigénylési kérések 80–90 százalékát pozitívan bírálták el. 

 

Az RMDSZ miatt támadják az egyházkerületet 
2013. április 19. – Krónika 

Elhatárolódik Tőkés László volt királyhágómelléki református püspök az egyházkerület 

által péntekre meghirdetett konferenciától, amelyre az RMDSZ önkormányzati és 

parlamenti képviselőit hívták meg, s ezért már napok óta támadások kereszttüzében áll. 

 

Toró: egyensúlyozni kell a képviseletet 
2013. április 19. – Krónika 

A választási erdemények kiértékelésén és az alapszabály módosításán túl a szervezet 

megerősödését szolgáló új stratégia kidolgozása is szerepel az Erdélyi Magyar Néppárt 

szombati kolozsvári kongresszusának napirendjén. Toró T. Tibor elnök a Krónikának 

elmondta, a szervezet fő célja, hogy kiegyensúlyozza az erdélyi magyar politikai 

képviseletet, amely szerinte elbillent „a parlamenti képviselet monopóliumát birtokló, 

annak megtartásáért bármire képes RMDSZ bukaresti kijárópolitikája felé”. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/11400-sogor-a-regiok-nem-hamar-elintezendo-problemak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/11404-biro-zsolt-meg-nem-tudja-elmegy-e-az-emnp-kongresszusara
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_kozosseget_osszekovacsolo_magyar_elmenyt_szeretnenk_nyujtani_az_embereknek.php
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Külön bizottság dolgozza ki a vágsellyei iskolahálózat optimalizációs tervét 
2013. április 18. – Új Szó 

Május 23-ig kidolgozza a városi iskolahálózat optimalizációs tervét az az eseti bizottság, 

amelyet csütörtökön állított fel a vágsellyei képviselő-testület. A testületi ülésen körülbelül 

120 szülő, nagyszülő, tanuló vett részt, transzparensekkel is tiltakoztak a Pázmány Péter 

Alapiskola és Óvoda esetleges elköltöztetése ellen. 

 

Megalakult az MKP Szociális, Családpolitikai és Egészségügyi Tanácsa 
2013. április 18. – Új Szó 

Megalakult a Németh Gabriella alelnök vezette szakmai tanácsadó szerv, a Magyar 

Közösség Pártja Szociális, Családpolitikai és Egészségügyi Tanácsa. Az MKP járási 

szervezetei által delegált tagok, valamint a meghívott szakemberek április 12-én 

áttekintették az aktuális politikai eseményeket, melyek az adott területet érintik. 

 

Még nem derült ki, milyen hatáskörrel működne az iroda 
2013. április 19. – Új Szó 

Ügyfélszolgálati iroda nyílna a Párkányi Körzeti Hivatal helyén – hangzott el a 

belügyminisztérium sajtótájékoztatóján. Farkas Iván, az MKP alelnöke szerint a bejelentés 

mindenképpen pozitív. Ugyanakkor szeretnék, ha a párkányi hivatal megőrizné 

jogalanyiságát. „Három dolgot szeretnénk elérni: Párkányban mindenképpen maradjon 

meg a helyi államigazgatási hivatal, bővítsék tevékenységét, és mivel a körzeti hivatalok 

járási hivatallá minősítésének ez az egyik alapfeltétele: állítsák vissza a Párkányi járást”. 

 

Rákóczi mellszobra után a turulszobrot is helyreállítják 
2013. április 19. – Új Szó 

Borsiba a héten visszakerült talapzatára Mayer Ede II. Rákóczi Ferencet ábrázoló alkotása, 

azután, hogy Magyarországon restaurálták. A közeli Szentesből ugyanazok a tettesek, 

akiket a borsi lopással is gyanúsítanak, február végén eltulajdonították a kb. 30–40 

kilogramm súlyú turulszobrot, amely az első világháború áldozatainak emlékművét 

díszítette. Az alkotást a mellszoborhoz hasonlóan a tettesek megrongálták. Liszkai Gusztáv 

polgármester tájékoztatása szerint a szobrot időközben alkotója elszállította 

magyarországi műhelyébe, ahol a letört szárnyat visszahegeszti, így a szobor hamarosan 

visszakerül a községbe. 
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http://ujszo.com/online/regio/2013/04/18/kulon-bizottsag-dolgozza-ki-a-vagsellyei-iskolahalozat-optimalizacios-tervet
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/39108-megalakult-az-mkp-szocialis-csaladpolitikai-es-egeszsegugyi-tanacsa
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Új nyilatkozatot írnak Vajdaságról? 
2013. április 18. – Vajdaság Ma 

A Blic napilap értesülései szerint a vajdasági kormányt alkotó koalíciós partnerek 

megállapodnak, hogy új nyilatkozatot írnak, de Nenad Čanak kijelentése zavart keltett a 

kormányon belül. Bojan Pajtić tartományi kormányfő és Bojan Kostreš, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga (LSV) elnökhelyettese tegnapi ülésükön megállapodtak, hogy a 

vitatott mondatot, miszerint Vajdaság autonómiája polgárainak a joga, és az ő akaratukból 

része Szerbiának Vajdaság, benne marad a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak 

védelméről szóló nyilatkozatban. Ez egyébként feltétele volt annak, hogy a kormány LSV-s 

képviselői támogassák a nyilatkozat szövegét. 

 

Szerbia kiérdemelte a dátumot 
2013. április 18. – Magyar Szó, MTI, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Nagy szavazattöbbséggel hagyta jóvá a Szerbiáról szóló jelentést csütörtöki plenáris ülésén 

az Európai Parlament. Jelko Kacin jelentéstevő dokumentumának elfogadásával egyben a 

parlament javaslatot is megfogalmazott az Európai Bizottságnak arra vonatkozólag, hogy 

mielőbb jelölje ki Szerbia számára a csatlakozási tárgyalások megkezdésének dátumát. A 

határozat teljes szövegét pénteken teszik közzé. 

 

Vajdaság autonómiája elleni politikai és jogi eszközök aggodalomra adnak 
okot – Schöpflin György és Gál Kinga sajtóközleménye 
2013. április 18. – Vajdaság Ma 

Az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta a Szerbiáról szóló jelentést. Schöpflin 

György néppárti árnyék-jelentéstevő és Gál Kinga közös munkájának eredményeként a 

vajdasági magyarság számos aktuális problémája is hangsúlyosan szerepel a határozatban. 

„A Vajdaság autonómiája elleni politikai és jogi eszközök kiemelt aggodalomra adnak 

okot" – hívta fel a figyelmet Schöpflin György, és szerinte a jakobinus válasz nem a 21. 

század válasza. „Ha Szerbiáról esik szó, akkor általában a Koszovóval való kapcsolatára 

irányul a legnagyobb figyelem, hiszen Szerbia európai jövője a Koszovóval való 

megegyezés függvénye" – hangsúlyozta Schöpflin György, a Szerbia-jelentés néppárti 

felelőse a szerda esti plenáris vita során.  

 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Adán 
2013. április 18. – Vajdaság Ma 

Az egyszerűsített honosítási kérelmek átvétele céljából immár negyedik alkalommal tartott 

kihelyezett konzuli fogadónapot Adán Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, amelynek 

képviseletében a Tisza-parti községbe látogatott dr. Kovács Gábor konzul is, akit Urbán 

Mónika, Ada község alpolgármestere fogadott – olvasható az adai önkormányzat ma 

kiadott közleményében. Dr. Kovács Gábor hangsúlyozta, március elseje óta új 

nyomtatványok vannak érvényben, és családegyesítés céljából már azok is kérelmezhetik a 

magyar állampolgárság megszerzését, akik nem rendelkeznek ugyan magyar 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15339/Uj-nyilatkozatot-irnak-Vajdasagrol.html
http://www.magyarszo.com/hu/1944/kozelet_politika/95468/Szerbia-ki%C3%A9rdemelte-a-d%C3%A1tumot.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15340/Vajdasag-autonomiaja-elleni-politikai-es-jogi-eszkozok-aggodalomra-adnak-okot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15340/Vajdasag-autonomiaja-elleni-politikai-es-jogi-eszkozok-aggodalomra-adnak-okot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15341/Kihelyezett-konzuli-fogadonapot-tartottak-Adan.html
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állampolgársággal bíró felmenőkkel, de legalább 10 éve érvényes, a kérelem benyújtásának 

pillanatában is fennálló házasságban élnek magyar állampolgársággal rendelkező 

személlyel. 

 

Halálosan megfenyegették Bojan Pajtićot 
2013. április 18. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Névtelen fenyegető levelet kapott Bojan Pajtić tartományi kormányfő – közölte a 

tartományi kormány sajtóirodája. A névtelen levélíró, aki a horvátországi és boszniai 

háborúk veteránjaként mutatkozott be, levelében azt írta, Pajtić felett, azért, mert „sötétbe 

készül borítani a mi Vajdaságunkat”, „Walther lőfegyverrel” fognak ítélkezni. 

 

Alkotmánybíróság előtt Vajdaság Statútuma 
2013. április 18. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A vajdasági Statútum alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte csütörtökön a Szerb 

Radikális Párt, vagyis annak a parlamenti választásokra vonatkozó részét. Mint ismeretes, 

a tartományi parlament 120 képviselője közük hatvanat részarányos módon választanak 

meg, vagyis Vajdaság egy választóegység, a másik hatvanat viszont többségi elv szerint, 

szavazókörzetenként. „A Vajdaságban hatályos vegyes választási rendszer nincs 

összhangban az alkotmánnyal” – mondta Zoran Krasić a párt tisztségviselője, aki szerint 

Vajdaságban is át kellene térni a részarányos rendszerre, amely országos és önkormányzati 

szinten is hatályos. 

 

Ingyenes tankönyv: mégis vagy mégsem? 
2013. április 18. – Magyar Szó 

Még nem tudni, hogy lesz-e ingyenes tankönyv az általános iskolák minden alsós diákja 

részére, vagy pedig csak a leginkább rászorulók részesülnek ebben a kedvezményben. A 

dilemma abból ered, hogy az oktatási miniszter két helyettese a napokban egymásnak 

ellentmondó kijelentést tett ezzel kapcsolatban. Vesna Fila nyilatkozata szerint minden 

szerbiai elsős kisdiák megkapja az ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket, sőt, 

szeretnék kibővíteni a kedvezményezettek körét az ötödikesekre is, ám az idén nincs pénz 

arra, hogy őket is bekapcsolják az akcióba – idézi a 021-es rádió. 

 

MPSZ: Összefogásra van szükség Vajdaságért 
2013. április 18. – Magyar Szó 

A Magyar Polgári Szövetség szerint szinte gyűlöletkeltésig fajult az, ahogyan egyes belgrádi 

pártok Vajdaság autonómiája ellen tiltakoznak – hangzott el a párt sajtótájékoztatóján. 

Rácz Szabó László pártelnök rámutatott, hogy a jelenlegi folyamat szinte semmiben sem 

különbözik attól, amit a kilencvenes évek elején megtapasztalhattunk. – Úgy tűnik, hogy a 

belgrádi pártok nem tanultak a történelemből, s nem jöttek rá arra, hogy amit most 

cselekszenek, az senkinek sem jó – mondta a pártelnök, hangsúlyozva, hogy a hatalmon 

levő pártok a hisztériakeltéssel saját tehetetlenségükről igyekeznek elvonni a figyelmet. 
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Folyik a helyezkedés 
2013. április 19. – Kárpátalja 

A választási bizottság döntése értelmében április 13-tól hivatalosan is kezdetét vette az 

előrehozott polgármester-választási kampány Beregszászon. A KMKSZ Orosz Gézát, a 

Szövetség városi tanácsi képviselőjét, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektorhelyettesét indítja a polgármesteri székért folytatott küzdelemben. Az UMDSZ és a 

Régiók Pártjának közös jelöltje az a Babják Zoltán lesz, aki jelenleg a város 

polgármesterének első helyettese. 

 

Körút a „végekre” 
2013. április 19. – Kárpátalja 

A 2013 a külhoni kisiskolások éve célja, meggyőzni a külhoni magyar szülőket arról, hogy 

magyar tannyelvű intézménybe írassák gyermekeiket. A pedagógiai és kulturális elemekből 

felépülő program egy körút keretében igyekszik elérni célját. A körút Szerbia, 

Horvátország és Szlovénia magyar iskolái után április 15–16-án Visk, Técső, Munkács és 

Ungvár oktatási intézményeiben folytatódott. 

 

Milyen ítélet született a vereckei gyújtogató ügyében? 
2013. április 19. – Kárpátalja 

A Kárpátalja hetilap olvasói kérdésre válaszolva a vereckei emlékmű felgyújtása ügyében 

hozott bírósági ítéletet ismerteti. Tavaly a Kárpátaljai Megyei Fellebbviteli Bíróság 

büntetőügyi kollégiuma a volóci bíróság ítéletének a vádlottak egyikére, Ruszlan Polivkóra 

vonatkozó részének megsemmisítését, s az ügy újratárgyalását. Az ügyben hozott második 

bírósági határozat gyakorlatilag megismételte az előzőt, amennyiben szintén három év 

szabadságvesztést szabott ki Polivkóra, annyiban azonban még szigorodott is, hogy egy év 

hat hónap helyett két évre függesztette fel az ítélet végrehajtását. Sajnos változatlan 

maradt a bíróság véleménye a tekintetben, hogy ezúttal is elutasította a KMKSZ-nek az 

ügyhöz kapcsolódó polgári peres keresetét, melyben a vádlottak által okozott kár 

megtérítését követelte. 

 

Janukovics feloszlathatja a parlamentet 
2013. április 19. – Kárpátalja 

Viktor Janukovics ukrán elnök nem zárta ki annak lehetőségét, hogy feloszlatja a 

parlamentet. Janukovics már március végén is nyilvánosan bírálta az ukrán parlamentet, 

amely a megalakulása óta eltelt első száz nap alatt mindössze kilenc napot ülésezett a már-

már állandósult ellenzéki bojkottok miatt. 
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Fontosnak tartják, hogy gyerekeik anyanyelvükön tanuljanak 
2013. április 18. – Új Magyar Képes Újság 

A csúzai Kuruc család számára egyértelmű volt, hogy magyar tagozatra fogják íratni 

gyereküket. Melitta szerint a horvát  tagozat erőltetésével csak ártottak volna neki, ugyanis 

a magyar anyanyelvű diákoknak ott nemcsak a tananyaggal, hanem a horvát nyelv 

elsajátításával is egyszerre kell(ene)  megbirkózniuk, ami alaposan megnehezíti a 

dolgukat. Melitta elmondása szerint nem egy olyan esetről tud, hogy a horvát csoportba 

járó magyar gyerekeknek gondjaik vannak a tanulással, a kezdeti nehézségek miatt elmegy 

a kedvük az iskolától, elveszítik az önbizalmukat már rögtön az első osztályban. Pedig az 

iskolakezdés nagyon is meghatározó időszak a gyerekek életében. 

 

Új tiszteletbeli konzul Bécsben 
2013. április 18. – Volksgruppen 

Ünnepélyes keretek között beiktatták hivatalába ezen a héten Magyarország új bécsi és 

alsó-ausztriai tiszteletbeli konzulját, Bettina Glatz-Kremsnert. Az új tiszteletbeli konzul a 

több mint húsz év után leköszönő Rudolf Grubert váltja a tisztségben. Bettina Glatz-

Kremsner Bécsben született, gyermekkorát Magyarországon töltötte, anyanyelve mellett 

magyarul is kiválóan beszél. 

 

Média Klaszter látogatás stúdiónkban 
2013. április 18. – Volksgruppen 

A West-Pannon Audiovizuális Klaszter tagjai egy szakmai napot töltöttek az ORF 

Burgenland kismartoni stúdiójában. A magyar televízió és rádió munkatársai benyomást 

nyerhettek stúdiónk helységeiről, az ORF munkakörülményeiről és népcsoporti 

szerkesztőségünk tevékenységeiről is. 
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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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