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Újabb elnöki mandátumot kapott Toró T. Tibor 
2013. április 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Szabadság, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kolozsvári országos küldöttgyűlése szombaton 

újraválasztotta a pártelnöki tisztségbe Toró T. Tibort. Toró egyedüli jelölt volt az elnöki 

posztra, a 384 leadott szavazatból 374 támogatta újraválasztását. Az eseményen Németh 

Zsolt külügyi államtitkár üdvözölte a szerb-koszovói viszony normalizálásáról pénteken 

elért megállapodást, míg Tőkés László Trianonért cserébe autonómiát kért az erdélyi 

magyarságnak. Répás Zsuzsanna intő jelnek nevezte az erdélyi magyarság fogyását, 

amelynek cselekvésre kell ösztönöznie a közösséget. Kijelentette, nincs magyar jövő 

Erdélyben az önálló állami magyar egyetem nélkül, a szimbólumok szabad használata 

nélkül, nincs magyar jövő az autonómia nélkül.  Az EMNP céljai mellett foglalt állást a párt 

kongresszusán mondott beszédében a magyarországi KDNP, az LMP, a Jobbik, és a 

Szociális Unió képviselője. 

 

Németh Zsolt: Kolozsvár ma az együttélés pozitív példája 
2013. április 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Kolozsvár ma pozitív példa, az együttélésnek látványos eredményei vannak a városban - 

hangsúlyozta Németh Zsolt külügyi államtitkár azt követően, hogy péntek délután Emil 

Boc polgármesterrel, Románia korábbi miniszterelnökével és Horváth Anna 

alpolgármesterrel tárgyalt. 

 

Kelemen Hunor: a romániai magyarok nem a románok ellenségei 
2013. április 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Szabadság 

A romániai magyarok nem a románok ellenségei - hangsúlyozta pénteken Kelemen Hunor 

a Szociáldemokrata Párt (PSD) tisztújító kongresszusán mondott üdvözlő beszédében. „A 

romániai magyarok nem kívánnak egyebet, mint szülőföldjükön élni, munkájukkal 

gazdagítani ezt az országot. Tiszteletet tanúsítanak, tiszteletet kérnek, és meg akarják 

őrizni nemzeti önazonosságukat” – mondta az RMDSZ elnöke. 

 

„Kárpátalja magyar nyelvű oktatásának jelene és jövője” témájú konferencia 
zárónyilatkozata 
2013. április 20. – Kárpátalja Ma 

A Teleki László Alapítvány Kárpátalja magyar nyelvű oktatásának jelene és jövője címmel 

rendezett konferenciát április 17-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az 

előadások a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzetét, lehetőségeit járták körbe, 

ismertetve annak elméleti és gyakorlati oldalát. A konferencia végén zárónyilatkozatot 

fogadtak el a jelenlévők, mely tartalmazza a jelenlévők javaslatait, melyek a kárpátaljai 

magyar nyelvű oktatás helyzetének javítását szorgalmazzák. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72919
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72913
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72914
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/18654-karpatalja-magyar-nyelvu-oktatasanak-jelene-es-jovoje-temaju-konferencia-zaronyilatkozata
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/18654-karpatalja-magyar-nyelvu-oktatasanak-jelene-es-jovoje-temaju-konferencia-zaronyilatkozata
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A tartományi parlament egyelőre nem tűzi napirendre a Nyilatkozatot 
2013. április 19. – Vajdaság Ma 

A tartományi parlament korábban elhalasztott ülésén, amelyet április 25-ére hívtak össze 

ismét, nem lesz napirenden a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről 

szóló nyilatkozat – közölte Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke. Pásztor 

sajtótájékoztatóján elmondta, a tartományi parlament kollégiumán a hatalom és az 

ellenzék képviselői egyhangúlag megállapodtak abban, hogy a Nyilatkozat akkor kerüljön 

napirendre, amikor minden feltétel adva lesz hozzá. 

 

A Fidelitas a határon túliak részére rendezett konferenciát 
2013. április 20. – bumm.sk 

Határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére rendezett konferenciát a felvidékről 

kitelepítettek emléknapja alkalmából a Békés megyei Fidelitas szombaton 

Mezőberényben. A határon túli magyar közösségek sorsáról és a kisebbségi lét 

mindennapjairól szóló tanácskozáson elhangzott, hogy a felvidéki Gútáról annak idején az 

ottani lakosság több mint húsz százalékát, 2500 embert telepítettek Mezőberénybe. 

 

Magyar érettségi külhonban 
2013. április 22. - Csókás Adrienn - Magyar Nemzet 

Az idei évben válik újra lehetővé több évtized után, hogy Romániában magyar rendszerű 

érettségi vizsgát tehessenek a határon túli magyar diákok. A Sziltop Nonprofit Kft. képzése 

2012 óta Székelyföldön is elérhető, vezetője Topolay Elek elmondás szerint a romániai 

érettségin a magyar diák hetven százaléka nem jár sikerrel, mert gondot jelent a román 

nyelvi vizsga. Ha viszont a magyar rendszerű vizsgán vennének részt akkor románból, 

mint idegen nyelvből vizsgázhatnának, amit nagyobb sikerrel tudnának abszolválni. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. április 22-i számában olvasható.) 

 

Megalakult a Minta, az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági szervezete 
2013. április 19. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika 

A Minta I. Országos Alakuló Küldöttgyűlése Tőke Ervint, az Erdélyi Magyar Néppárt 

csíkszeredai önkormányzati képviselőjét választotta a szervezet elnökévé április 19-én, 

Kolozsváron. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke kijelentette: 23 évvel 

ezelőtti önmagát látja a mintásokban, továbbá a párt szövetségesének és barátjának 

nevezte az új ifjúsági-politikai szervezetet. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15350/A-tartomanyi-parlament-egyelore-nem-tuzi-napirendre-a-Nyilatkozatot.html
http://www.bumm.sk/81307/a-fidelitas-a-hataron-tuliak-reszere-rendezett-konferenciat.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140070&cim=megalakult_a_minta_az_erdelyi_magyar_neppart_ifjusagi_szervezete


 

 

 

 

 

 
4 

Csűry Istvánt meglepték Tőkés László támadásai 
2013. április 19. – maszol.ro 

Meglepte Csűry Istvánt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökét Tőkés 

László csütörtöki közleménye, amelyben a volt püspök azzal vádolta utódját, hogy „kisebb-

nagyobb előnyökért” az RMDSZ-hez közelíti az egyházkerületet.  

 

Izsák Balázs: a közösség akaratát kell teljesíteni a régióátszervezésnél 
2013. április 20. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nagyon fontos lenne az, hogy a romániai magyar szervezetek egyeztessenek, és közös 

álláspontot alakítsanak ki a régióátszervezés, illetve a közigazgatási átalakítás kérdésében, 

valamint az, hogy a politikusok ne eleve a kompromisszumot keressék, hanem a közösség 

akaratát vegyék figyelembe – véli Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. 

 

Jobbik-különítmény Nagyváradon 
2013. április 20. – Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

Tüntetéssel fogadták egyesek a Jobbik képviselőit Nagyváradon. Pénteken ugyanis a párt 

képviselői a városba érkeztek, hogy úgymond helyi csoportot hozzanak létre. Az Erdélyi 

Magyar Ifjak nevű szervezet székházában látták vendégül őket, s az épület előtt RMDSZ-es 

fiatalok demonstráltak, például „Nem akarunk náci várost” feliratú táblával tüntetve a 

Jobbik erdélyi és partiumi terjeszkedése ellen. 

 

A kisebbségek beépítenék az alkotmányba az 1918-as gyulafehérvári 
határozatot 
2013. április 20. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

A bukaresti parlament kisebbségi frakciója azt javasolja, hogy az alkotmánymódosítás 

során Románia alaptörvényét egészítsék ki az 1918-as gyulafehérvári határozattal - közölte 

pénteken Ovidiu Gant frakcióvezető-helyettes, a Romániai Németek Demokratikus 

Fórumának képviselője. 

 

A Kelemen Lajos műemlékvédelmi díjakat adták át Kolozsváron 
2013. április 20. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

A Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Társaság tiszteleti díját adták át szombaton 

Kolozsváron Répás Zsuzsannának, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkárának. A társaság szakmai díjait a sepsiszentgyörgyi Benczédi Sándor, és a 

kolozsvári Guttmann Szabolcs kapta. 

 

Németh: Magyarország nem támogat semmilyen romániai pártot 
2013. április 20. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára határozottan cáfolta Kolozsváron 

pénteken azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint Magyarország támogatást nyújt az Erdélyi 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/11457-csury-istvant-megleptek-tokes-laszlo-tamadasai
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140111&cim=izsak_balazs_a_kozosseg_akaratat_kell_teljesiteni_a_regioatszervezesnel_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140131&cim=jobbik_kulonitmeny_nagyvaradon
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72915
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72915
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72916
http://itthon.transindex.ro/?hir=32716


 

 

 

 

 

 
5 

Magyar Néppártnak (EMNP). "Magyarország semmilyen pártot és pártpolitikai 

tevékenységet nem támogat Romániában" - nyilatkozta Németh Zsolt az MTI-nek. 

 

Hegyeli Attila kapta az idei Sütő András Nyelvőrzési Díjat 
2013. április 20. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége átadta az idei Sütő András Nyelvőrzési Díjat a 

Magyar Nyelv Napjai rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján, pénteken, április 19-én 

a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium dísztermében. Idén az elismerést 

Hegyeli Attila kapta, aki 12 évet dolgozott azért, hogy a csángómagyarok tanulhassák 

anyanyelvüket, elindította az erre irányuló programot, amely több mint ötezer csángó 

diákot érintett – ismertette laudációjában Sántha Attila költő, író. 

 

Kelemen: kérni fogjuk, hogy a nemzeti közösségeket ismerjék el államalkotó 
tényezőként 
2013. április 21. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor szövetségi elnök szombaton részt vett az RMDSZ Bihar Megyei 

Szervezetének tisztújító közgyűlésén, ahol politikai tájékoztatójában elmondta, a Szövetség 

módosító javaslatot tesz le az alkotmány 1-es cikkelyének kiegészítésére, és kéri a nemzeti 

kisebbségek államalkotó tényezőként való elismerését. 

 

Takács Csaba a MIÉRT dévai küldöttgyűlésén: „a ti Alma Materetek Erdély!” 
2013. április 21. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A hétvége folyamán, április 19-21. között, Déván zajlott a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

Országos Küldöttgyűlése, mely során idén tisztújításra is sor került a szervezetben. A 

rendezvény hivatalos megnyitójára szombaton 10 óra kezdettel került sor a Téglás Gábor 

Iskolacsoport Aulájában, Kovács Péter, RMDSZ főtitkár, Bodor László, MIÉRT elnök, 

Takács Csaba, Communitas Alapítvány elnök, Winkler Gyula, EP képviselő, az RMDSZ 

Hunyad megyei szervezetének elnöke, Markó Attila, parlamenti képviselő, valamint Széll 

Lőrincz, HUMMIT (MIÉRT tagszervezet) elnök részvételével. 

 

Szabó József lett a MIÉRT új elnöke 
2013. április 21. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Szabadság 

Szabó József nagyváradi helyi tanácsost választották meg elnöknek a MIÉRT szombati, 

Déván megtartott tisztújító küldöttgyűlésén. A politikus Bodor Lászlót, az RMDSZ 

főtitkárhelyettesét váltja ebben a tisztségben. Szabó József 37 támogató szavazattal 

győzött, ellenfele, Grüman Róbert 32 voksot kapott, miután a harmadik jelölt, Jakab 

Adorján visszalépett. 
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Az RMDSZ támogatja, hogy a Gyulafehérvári nyilatkozat bekerüljön a román 
alkotmányba 
2013. április 21. – Erdély Ma, MTI 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatja, hogy az Erdély és 

Románia egyesülését kimondó 1918-as Gyulafehérvári nyilatkozatra való hivatkozás 

bekerüljön a készülő román alkotmányba – jelentette ki vasárnapi dévai 

sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Kelemen Hunor az MTI kérdésére 

elmondta, a történelmi dokumentumra való hivatkozás a nyilatkozat kisebbségekre 

vonatkozó részei miatt fontos. 

 

A MIÉRT és az RMDSZ közösen tervez 
2013. április 21. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Déván, hétvégén megtartott Magyar Ifjúsági Értekezlet tisztújító küldöttgyűlésének 

záróünnepségén Kelemen Hunor, szövetségi elnök közös sajtótájékoztatót tartott az 

újonnan megválasztott ifjúsági vezetőkkel, értékelve az RMDSZ és a MIÉRT közötti 

együttműködést, valamint aktuálpolitikai kérdésekről tájékoztatta a sajtó képviselőit.  

 

Nemzeti ügyekben egyeztetett az egyház és a politikum 
2013. április 22. – Krónika 

Az RMDSZ parlamenti és önkormányzati képviselőit, polgármestereit is meghívta a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület arra a tanácskozásra, amelyen az egyházat 

érintő aktuális problémákról egyeztettek pénteken Nagyváradon. 

 

Postázni kezdte a vasút a kétnyelvűségi válaszleveleket 
2013. április 19. – bumm.sk 

Megjöttek az első válaszlevelek a vasút részéről a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom 45 

centtel a vasúti kétnyelvűségért akciója keretén belül elküldött levelekre. A vasút a 

levélben megismétli korábbi álláspontját: a kisebbségi nyelvtörvény nem teszi lehetővé a 

községek kisebbségi névverziójának használatát az állomásokon. 

 

Nem egyezett meg Párkányban sem a Híd és az MKP 
2013. április 19. – bumm.sk, hirek.sk 

A megyei választásokon való együttműködés lehetőségeiről tárgyalt a Híd és az MKP 

érsekújvári járási küldöttsége, ám nem sikerült megállapodniuk. A Híd javaslata az volt, 

hogy az MKP-nak kedvező, 2:1 arányú közös listát állítson a két párt, a jelöltek 

kampányoljanak együtt, valamint állítsanak össze egy etikai kódexet, amely az 

együttműködés alappilléreit tartalmazná. Az MKP küldöttsége azonban nem egyezett bele 

ebbe az elosztásba. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140189&cim=az_rmdsz_tamogatja_hogy_a_gyulafehervari_nyilatkozat_bekeruljon_a_roman_alkotmanyba
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140189&cim=az_rmdsz_tamogatja_hogy_a_gyulafehervari_nyilatkozat_bekeruljon_a_roman_alkotmanyba
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/11495-a-miert-es-az-rmdsz-kozosen-tervez
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72937
http://www.bumm.sk/81266/postazni-kezdte-a-vasut-a-ketnyelvusegi-valaszleveleket.html
http://www.bumm.sk/81273/nem-egyezett-meg-parkanyban-sem-a-hid-es-az-mkp.html
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Katolikus iskolát hoznak létre Szepsiben 
2013. április 19. – hirek.sk 

Szepsiben a szülők, valamint a római katolikus plébánia kezdeményezésére egyházi iskola 

alapítását tervezik. Az első nyilvános fórumon, amelyre a magyar iskolába járó gyerekek 

szülei kaptak meghívást, 72-en támogatták a kezdeményezést. Dobos Zoltán, az 

iskolalapítás egyik szószólója szerint kezdetnek ez elegendő. 

 

Median: a Híd 6,4, az MKP 4,6 százalékon 
2013. április 19. – SITA, bumm.sk, Új Szó 

Nyilvánosságra hozta márciusi közvélemény-kutatásának eredményeit a Median. Az 

ügynökség szerint a Smer 47,2 százalékos eredménnyel nyerne választásokat, a Híd 6,4, az 

MKP 4,6 százalékot szerezne. 

 

Polis: a Híd 8,1, az MKP 4,8 százalékon áll 
2013. április 20. – SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Polis ügynökség TA3 hírtelevíziónak végzett felmérése szerint a Smer önmagában is 

többséget szerezne egy parlamenti választáson, ha azt most tartanák. A Most-Híd 8,1 

százalékot szerezne, a Magyar Közösség Pártja 4,8 százalékos eredménnyel a legerősebb 

parlamenten kívüli párt lenne. 

 

MKP: ahol kevesebb a magyar, nem állít teljes listát 
2013. április 21. – Felvidék Ma, Új Szó 

A magyarok lakta járások felében már lezajlottak a Magyar Közösség Pártjának (MKP) 

jelöltállító konferenciái. Az eredmények igazolják, az MKP tartja magát azon 

álláspontjához, hogy ahol a magyarság aránya nem éri el az 50 százalékot, nem állít teljes 

listát - hangsúlyozza a párt. Az MKP leszögezi: nyitott a megyei választásokon való 

együttműködésre, és a járási konferenciák döntései értelmében kész továbbra is 

tárgyalásokat folytatni a Híddal. 

 

Imanap Komáromban a magyar papokért 
2013. április 21. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

A felvidéki magyar katolikusok lelki gondozásával megbízott főpásztorért, valamint 

magyar papi és szerzetesi hivatásokért tartottak imanapot vasárnap Révkomáromban a 

Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Római Katolikus Plébánia 

szervezésében, közel háromezer résztvevővel. 

 

Emlékműavatás Dunaszerdahelyen a jogfosztottság áldozatainak 
2013. április 21. – Felvidék Ma 

Dunaszerdahelyen szombaton A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás szervezésében 

emlékművet avattak az 1945-48 közötti jogtiprások szenvedőinek. Az emlékművel a Beneš-
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dekrétumok, a lakosságcsere, a reszlovákizáció és a kitelepítések szenvedő alanyai előtt 

hajtanak fejet. 

 

Kétnyelvűségi útmutató 
2013. április 22. – Új Szó 

Korántsem zökkenőmentes a kisebbségi nyelvhasználati törvény alkalmazása. Az 

államigazgatási szervek eltérő információkat kapnak a minisztériumoktól a kétnyelvűség 

alkalmazásáról, és itt-ott egy-egy panasz is érkezik. A kisebbségi kormánybiztos hivatala 

ezért használati útmutatót ad ki, hogy a hivatalok egységesen járjanak el, mondta 

Bukovszky László, a kormányhivatal kisebbségpolitikai főosztályának vezetője. 

 

Csak báb lenne az iskolaigazgató 
2013. április 22. – Új Szó 

Az iskolatanács helyett az iskola fenntartója dönthetne arról, ki lesz az igazgató – az 

oktatásügyi minisztérium ezt a változtatást fontolgatja, amely az önkormányzatokat 

leszámítva senkinek sem tetszik. Az iskola eredményeiért az igazgató felel, az iskolák 90 

százaléka rendelkezik jogalanyisággal, figyelmeztet Szigeti László (MKP). „Mondvacsinált 

dolgokra hivatkozva akarják a változást. Čaplovič azon dolgozik, hogy a ’89 előtti 

állapotokat állítsa vissza az oktatásügyben” – teszi hozzá az MKP szakpolitikusa. 

 
 

A VMSZ a jövő hét folyamán alakítja ki a Nyilatkozattal kapcsolatos 
álláspontját 
2013. április 19. – Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti frakcióvezetője azt 

nyilatkozta a Danas napilapnak, hogy pártjának képviselői a jövő hét folyamán 

fogalmazzák meg végleges álláspontjukat a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak 

védelméről szóló nyilatkozattal kapcsolatban. „A nyilatkozatról tárgyalni fog a VMSZ 

Elnöksége is, s amikor megszületik az ezzel kapcsolatos álláspont, akkor tudom 

megmondani, hogy elfogadható-e számunkra vagy sem” – magyarázta Egeresi. 

 

Polgári Vajdaság: Sürgősen hagyjanak fel a vajdasági „válsággyártással” 
2013. április 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Kormányon kívüli civil szervezetek, közéleti személyiségek, értelmiségiek arra 

figyelmeztetnek, hogy Vajdaságon „politikai erőszakot” követnek el, megkísérlik eltörölni a 

tartomány autonómiáját, s úgy értékelték, hogy az ilyen magatartásnak beláthatatlan 

következményei lehetnek. A Vajdasági Médiaközpontban megtartott ülésen a civil 

szervezeteket tömörítő Polgári Vajdaság koalíció nyílt felhívással fordult a köztársasági 
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hatalomhoz, a politikai pártokhoz és a köréjük tömörülő szervezetekhez, hogy azonnal 

hagyjanak fel Vajdaságban a „válsággyártással”. 

 

Palicson ma átadták rendeltetésének a Vigadó épületében kialakított 
Kongresszusi Központot 
2013. április 19. – Vajdaság Ma 

Mlađan Dinkić pénzügyminiszter Palicson pénteken átadta rendeltetésének a Vigadó 

épületében kialakított Kongresszusi Központot. A miniszter elmondása szerint a 

köztársaság már évek óta támogatja a fürdőváros rendbetételét: a köztársasági büdzséből 

az elmúlt 8 évben 550 millió dinárt különítettek el a palicsi idegenforgalmi övezet 

szanálására, ebből pedig csaknem 300 millió dinárt a Vigadó épületének felújítására. 

 

Korsós Tamás látogatást tett a szabadkai Mária Rádióban 
2013. április 19. – Vajdaság Ma 

Korsós Tamás, a szabadkai Magyar Főkonzulátus főkonzulja meglátogatta a Mária Rádió 

szabadkai stúdióházát, ahol Palatinus István atya, igazgató és koordinátor fogadta. A 

főkonzul megtekintette a közösségi termet, a kápolnát és a stúdiókat, valamint 

elbeszélgetett a jelen levő önkéntesekkel is. A stúdióbeszélgetésben szó esett a hit és a 

kultúra szerepéről értékeink megőrzésében, a magyarság jelenlegi helyzetéről a térségben 

és a szabadkai főkonzulátus felelősségteljes szerepéről az egyszerűsített 

honosítási/visszahonosítási eljárás folyamatában.  

 

Május 16-án nyílik a Királyhalom és Ásotthalom közötti határátkelő 
2013. április 19. – Vajdaság Ma 

Úgy tűnik, hosszú ideig tartó huzavona és többszöri időpont-módosítás után végleg eldőlt: 

május 16-án kerül sor az Ásotthalom és Királyhalom közötti közúti határátkelőhely 

ünnepélyes megnyitására. Petró Ferenc Ásotthalom polgármestere megerősítette, a 

minisztériumból, illetve a megyei rendőr-főkapitányságról érkezett a tájékoztató, állítólag 

ezt az időpontot a szerb fél kérésére jelölték ki. Hiányzik még állítólag a szerb oldalon a 

végleges engedélyek beszerzése, ezért módosult ismét a legutóbb április 24-ére 

meghirdetett határnyitás időpontja május 16-ra.  

 

Hétfőn kerül kormány elé a Koszovó-javaslat 
2013. április 21. – Magyar Szó 

Hétfőn tartja a köztársasági kormány azon ülését, amelynek napirendjén a Brüsszelben 

pénteken elfogadott 15 pontos koszovói javaslat szerepel, jelentette be Ivica Dačić 

kormányfő. Kihangsúlyozta, hogy a kormány lesz az első testület, amely a megállapodást 

véleményezi, hiszen ő irányítja az ország bel-és külpolitikáját, majd a kormánydöntés 

kerül a parlament elé. A parlament néhány nappal később ül össze és, ahogy fogalmazott, 

amennyiben a honatyák nem szavazzák meg a javaslatot, ez egyben azt is jelentené, hogy a 

kormány elveszítette a támogatását, ellenkező esetben pedig a kormányfő arra számít, 
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hogy az ország megkapja Brüsszeltől az uniós csatlakozási tárgyalások kezdetének 

időpontját. 

 

Újabb falfirka Temerinben 
2013. április 21. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A hétvégén ismét gyűlöletszító falfirka jelent meg Temerinben. A VMSZ temerini községi 

szervezete felháborítónak és elítélendőnek tartja a falfirkákat, amelyek a Kókai Imre 

Általános Iskola és a Kertbarát Kör székhelyén a kertészlak falán jelentek meg. „Elvárjuk a 

bűnüldöző szervektől, hogy kézre kerítik, az igazságszolgáltatástól pedig, hogy példás 

büntetésben részesíti az elkövetőt! Senki sem engedheti meg, hogy az effajta falfirkák 

rongálásként kerüljenek a jegyzőkönyvbe, a tettesek pedig nyugodtan sétálhatnak az 

utcákon” – áll közleményükben. 

 

Pofon Vajdaság autonómiájának 
2013. április 21. – Vajdaság Ma 

Azóta, hogy megjelent a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló 

nyilatkozat, minden tekintet rászegeződik. A Tartományi Képviselőház elnöke, Pásztor 

István, a békítő, az értelem hangja egyik pillanatban és a Nyilatkozat ostorozója a 

másikban, a végén úgy döntött, hogy a Nyilatkozat javaslata csak valamikor a májusi 

ünnepek után kerül a képviselők elé a tartományi parlamentben. Pásztor azzal vetett véget 

a politikai agóniának a tartományban, hogy megállapodott valamennyi parlamenti párttal, 

hogy a Nyilatkozatot előbb átfésüli majd egy parlamenti szakértői bizottság, amelynek 

tagjait a kormánykoalíció és az ellenzék jelöli ki. 

 

Tüntettek Belgrádban a megállapodás miatt 
2013. április 21. – Pannon RTV 

Mintegy kettőszázan tüntettek vasárnap a belgrádi Köztársaság Téren a Koszovóról szóló 

megállapodás miatt. A résztvevők szerb zászlókat és transzparenseket vittek magukkal. A 

táblákon azok a feliratok voltak olvashatóak, hogy nem adjuk Koszovót és Koszovó 

Szerbia, nem kell nekünk az Európai Unió. Az összegyűltekhez különböző szélsőjobboldali 

szervezetek képviselői szóltak. Arra szólítottak fel, hogy minél tömegesebben vegyenek 

részt a hétfői demonstráción, amit a Szerbiai Demokrata Párt szervez.  

 

Perel a romaszövetség? 
2013. április 20. – Kárpáti Igaz Szó 

Ádám Aladár, a Romani Jag elnöke be kívánja perelni Kovács Miklóst, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökét, mégpedig a 2000 című hetilapban 

megjelent interjúja miatt. Ádám Aladárt sokkolta „az írás hangneme, az, hogy egy kalap 

alá véve a romákat, mindannyiunkat lumpeneknek, banditáknak, műveletlennek állít be”. 
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Nyelvpolitika Kárpátalján 
2013. április 20. – Kárpáti Igaz Szó 

Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010) 

címmel jelent meg Csernicskó István nyelvészprofesszornak, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettesének, az MTA Magyar Tudományosság 

Külföldön Elnöki Bizottsága tagjának a könyve a budapesti Gondolat Kiadónál. 

 

A nemzeti kisebbségi iskolások attesztációjáról tárgyaltak Kárpátalján 
2013. április 20. – Kárpátalja Ma 

Az állami összegző attesztáció megszervezése a nemzeti kisebbségi iskolák 4. osztályaiban 

címmel tartottak oktatási-módszertani szemináriumot a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-

továbbképző Intézetben. A szemináriumon a járási és városi módszertani intézetek 

nemzeti kisebbségi általános iskoláiért felelős módszerészei vettek részt, akik a nemzeti 

kisebbségi oktatási intézményekben tartandó állami attesztáció sajátosságairól beszéltek. 

 

Határon átnyúló találkozó Felsőőrött 
2013. április 20. – Volksgruppen 

Ezen a héten ismét egy magas szintű látogatásra került sor Szombathely és Felsőőr között, 

ezúttal Felsőőrött. 15 órai kezdettel az osztrák és magyar politikusok valamint 

szervezetvezetők ismét megbeszélést tartottak a határon túli együttműködések 

fejlesztésének érdekében. Az egyik fő téma a hajdani Szombathely-Bucsu-Rohonc-Felsőőr 

vasútvonal újbóli megnyitása, amelyet magyar oldalon felszámoltak, de amelynek egy 

szakasza Felsőőr és Nagyszentmihály között még létezik, teljes vasútvonalból pedig 

mindössze 20 kilométernyi hiányzik. 

 

Magyarnyelvű szentmise cserkészekkel 
2013. április 21. – Volksgruppen 

Április 21-én a Német Lovagrend Templomban, Bécs első kerületében magyar nyelvű 

szentmisére került sor a 72. számú Széchenyi István cserkészcsapat részvételével. A Bécsi 

római katolikus Egyházközség miséjét Simon Ferenc ausztriai magyar főlelkész celebrálta 

Szt. György, a cserkészek védőszentje napjának alkalmából, melyre április 24-én kerül sor. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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