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Az autonómia és honosítás is téma volt Áderék találkozóján 
2013. április 22. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A kedvezményes honosításról, a regionalizmus és az autonómia helyéről az európai 

értékek rendszerében, a kollektív bűnösség elutasításának fontosságáról volt szó egyebek 

között Áder János államfő és a Kárpát-Medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) 

küldöttségének hétfői budapesti találkozóján. Az államfő által fogadott küldöttség tagja 

volt Tőkés László, a KMAT elnöke, Berényi József, az MKP vezetője, Kovács Miklós, a 

KMKSZ elnöke és Pásztor István, a VMSZ elnöke. A találkozón Tőkés László és a KMAT 

vezetői tájékoztatást adtak a magyar nemzeti közösségek autonómiatörekvéseinek európai 

hátteréről és alakulásáról, valamint az Autonómia Évének eseményeiről. 

 

Potápi: 2010-ben kedvezően változott a nemzetpolitika 
2013. április 22. – MTI, Fidesz.hu 

Az egyszerűsített honosításról és a magyar nemzetpolitikában 2010 után bekövetkezett 

változásokról is szó volt a Latin-Amerikai Magyar Szervezetek Szövetsége (LAMOSZSZ) 

második találkozóján a hétvégén a brazíliai Sao Paulóban - közölte Potápi Árpád (Fidesz). 

Potápi Árpád kiemelte: a találkozó résztvevőihez intézett levelében Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a magyar kormány fokozott figyelméről 

biztosította a Kárpát-medencén kívül élő magyarságot, és megköszönte a  dél-amerikai 

magyarság önzetlen, nemzetért végzett szolgálatát. 

 

Martonyi: Szerbia júniusban kaphat dátumot a csatlakozási tárgyalások 
megkezdésére 
2013. április 22. – MTI, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Több tagállam jelezte az Európai Unió közösségi ügyekért felelős minisztereinek 

tanácskozásán: időszerű volna, hogy júniusban eldőljön, mikor kezdheti meg Szerbia a 

csatlakozási tárgyalásokat – tudatta hétfőn, a miniszterek tanácskozását követően 

Martonyi János külügyminiszter. A Szerbia és Koszovó között pénteken létrejött 

megállapodásról a tárcavezető úgy nyilatkozott, hogy a két ország ezzel a de facto elismerés 

irányába indult el, a megállapodás pedig a bővítés szempontjából „valóban történelmi 

jelentőségű”. Mindazonáltal arra is felhívta a figyelmet, hogy a megállapodás gyakorlati 

megvalósítását is figyelemmel kell kísérni. 

 

Az EMNP Tőkés Lászlót küldené az Európai Parlamentbe, de ő nem menne 
2013. április 22. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Tőkés Lászlót küldené további öt évre az Európai 

Parlamentbe (EP), a volt püspök azonban kijelentette, hogy fáradtnak érzi magát, és nem 

menne. A Krónika című újság meglepetésként tálalta Tőkés László bejelentését. 

Hozzátette, a volt püspök szerint az EMNP immár önállóan is képes képviselőt juttatni az 

Európai Parlamentbe. 
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http://mno.hu/hatarontul/az-autonomia-es-honositas-is-tema-volt-aderek-talalkozojan-1156321
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=191182
http://www.magyarszo.com/hu/1948/kozelet_politika/95615/Martonyi-Szerbia-j%C3%BAniusban-kaphat-d%C3%A1tumot-a-csatlakoz%C3%A1si-t%C3%A1rgyal%C3%A1sok-megkezd%C3%A9s%C3%A9re.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1948/kozelet_politika/95615/Martonyi-Szerbia-j%C3%BAniusban-kaphat-d%C3%A1tumot-a-csatlakoz%C3%A1si-t%C3%A1rgyal%C3%A1sok-megkezd%C3%A9s%C3%A9re.htm
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140254&cim=az_emnp_tokes_laszlot_kuldene_az_europai_parlamentbe_de_o_nem_menne


 

 

 

 

 

 
3 

 

Öt bemutató lesz a jövő évadban a József Attila Színházban 
2013. április 22. – MTI, Echo TV 

Öt bemutatót tart a budapesti József Attila Színház a jövő évadban, tájékoztatott Nemcsák 

Károly igazgató, aki kiemelte: folytatják a határon túli magyar színházak előadásait 

felvonultató programjukat, amelynek fővédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, a program védnöke arról 

beszélt, hogy a határon túli színházakat bemutató program egy küldetés, amely a közös 

nemzeti ügyet, az összetartozást szolgálja. Hozzáfűzte, hogy a magyarországi közönség 

számára azt az üzenetet hordozza, hogy nézzen körül a Kárpát-medencében. Répás 

Zsuzsanna a megalakulásának 60. évfordulóját ünneplő Komáromi Jókai Színház 

igazgatójának elismerő oklevelet adott át, kiemelve, hogy nem könnyű kisebbségi 

környezetben a magyar kultúrát szolgálni. 

 

A nemzeti összetartozás emlékhete Debrecenben 
2013. április 22. – MTI, hirado.hu 

Több száz hazai és határon túli önkormányzat és civil szervezet képviselőit várják a Vekeri-

tavi ifjúsági táborba a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó emlékhét programjaira. 

Pajna Zoltán (Fidesz), Debrecen alpolgármestere a hétfői sajtótájékoztatón kifejtette: az 

önkormányzat örömmel támogatja a civil kezdeményezésre létrejövő kulturális 

programsorozatot. 

 

Hivatalosan senki sem örül a Jobbiknak Erdélyben 
2013. április 22. – maszol.ro 

Elutasítóan vagy visszafogottan kommentálták a maszol.ro által megkérdezett politikusok 

– Szabó Ödön (RMDSZ), Tőkés László (EMNT), Toró T. Tibor (EMNP), Sorbán Attila Örs 

(EMI) –, hogy a Jobbik megkezdte az erdélyi tagtoborzását. A jobbikos Szávay István 

képviselő ezen a héten Székelyföldön jár.  

 

Kelemen értékelte az RMDSZ és a MIÉRT közötti együttműködést 
2013. április 22. – transindex.ro 

Hétvégén, április 19-21. között, Déván tartotta a Magyar Ifjúsági Értekezlet tisztújító 

küldöttgyűlését, mely során a szervezet küldöttei Szabó Józsefnek, valamint Jakab 

Adorjánnak szavaztak bizalmat az elnöki, illetve elnökhelyettesi tisztségekre. A 

küldöttgyűlés záró mozzanataként 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. 
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http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=16&r_id=&hir_id=320660
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/04/22/16/A_nemzeti_osszetartozas_emlekhete_Debrecenben.aspx?source=hirkereso
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/11529-hivatalosan-senki-sem-orul-a-jobbiknak-erdelyben
http://itthon.transindex.ro/?hir=32729
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Ingyenesen állítja össze a honosítási dossziét a Maros megyei RMDSZ 
2013. április 22. – transindex.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete kurrens feladatainak ellátása mellett, 2011 óta 

működteti kettős állampolgársági tájékoztató irodáját - tájékoztat közleményében a 

szövetség Maros megyei szervezete. A közlemény szerint a két éve működő irodában a 

megyei RMDSZ székházában dolgozó alkalmazottak díjmentesen, összesen 2645 

iratcsomót állítottak össze, illetve mintegy 10 000 kérelmezőnek az iratait fordították le. 

 

Az alkotmánybíróság elé viszi a restitúciós törvényt a PDL 
2013. április 22. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Alkotmányossági óvást emel a PDL az új restitúciós törvény ellen - jelentette be hétfőn 

Vasile Blaga, a PDL elnöke. A PDL szerint formai hiba az, hogy a kormány 

felelősségvállalással kerülte meg a parlamentet olyan témában, amelyről több tervezet is a 

törvényhozás napirendjén szerepel. Az ellenzéki párt abban is a magántulajdonhoz való 

alkotmányos jog sérülését látja, hogy a tulajdonosoknak még tíz évig meg kell tűrniük a 

bérlőt a visszaadott épületekben, ha azokat közintézmények használják. 

 

Korodi Attila váltja Frundát az ET Parlamenti Közgyűlésében 
2013. április 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Korodi Attila váltja Frunda Györgyöt az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésében - 

jelentette be egy Facebook-bejegyzés keretében a képviselő. "Frunda György két évtizedes, 

nagyon komoly hozzáállással, odaadással, szolgálatkészséggel végzett, sok erdélyi magyar 

számára eredményeket hozó tevékenységét kell folytatnom itt Strasbourgban, az Európa 

Tanács Parlamenti Közgyűlésében, valamint a Közgyűlés Politikai és Demokrácia 

szakbizottságában. Az Európai Néppárt Közgyűlési frakciójában dolgozom" - írja a 

képviselő. 

 

„Nem kell többnyelvű felirat, mert bejönnek a szándékosan magyarul 
beszélők” 
2013. április 22. – transindex.ro 

Miért működik puskaporos hordóként Erdélyben a többnyelvű felirat kérdése, és miért 

zárkóznak el a román politikusok a magyar nyelv regionális nyelvvé tételétől? Horváth 

István szociológussal készített interjút a Transindex. 

 

Toró: akik a bukaresti üzleti világban érzik jól magukat, nem akarnak 
autonómiát 
2013. április 22. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az erdélyi magyarság szülőföldön maradásának és boldogulásá- nak eszköze az autonómia, 

de azok, aki Bukarestbe járnak, és az ottani üzleti világban érzik jól magukat, azok már 

nem is akarnak autonómiát, hanem mindig csak a saját mandátumuk meghosszabbítását, 

jelentette ki Toró. Aki még hozzáfűzte: de ez nem a Néppárt világa, ők Erdélyben látjuk a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32733
http://itthon.transindex.ro/?hir=32734
http://itthon.transindex.ro/?hir=32735
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20122
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20122
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140268&cim=toro_akik_a_bukaresti_uzleti_vilagban_erzik_jol_magukat_nem_akarnak_autonomiat_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140268&cim=toro_akik_a_bukaresti_uzleti_vilagban_erzik_jol_magukat_nem_akarnak_autonomiat_video
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jövőt, azt szeretnék, ha Bukarestbe csak ezért kellene elmenjenek, hogy az autonómia 

közjogi kereteit megteremtsék. 

 

Kovászna megye egyetemistákat fogad gyakornoki munkára 
2013. április 22. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Egyetemistákat fogad gyakornoki munkára a Kovászna megyei önkormányzat és 

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala. Az Országos Magyar Diákszövetség pedig 

cserében vállalja, hogy a két háromszéki önkormányzat fiatalokat érintő témakörökben 

meghirdetett pályázatait széles körben népszerűsíti Erdély egyetemi városaiban. A 

háromszéki önkormányzat és a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal erről 

együttműködési megállapodást kötött az Országos magyar Diákszövetséggel. 

 

Izsák Balázs: rajtunk múlik, hogy milyen lesz Székelyföld jövője 
2013. április 22. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Székelyföldnek minden adottsága megvan a területi autonómiá- hoz, ez azonban csak 

helyi, Magyarországi és nemzetközi ösz- szefogással teremthető meg. Az eddiginél is 

fontosabb az össze- fogás, amikor az új közigazgatási reform átrajzolná székelyföld határát, 

mondja Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Vasárnapi Újságnak adott 

interjújában. 

 

Megalakult az RMDSZ Örökségünk Őrei Erdélyi Hálózata 
2013. április 22. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ által meghirdetett Kós Károly-Bethlen Gábor emlékév szellemében, 

Marosillyén, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőházában április 22-én megalakult az 

Örökségünk Őrei Erdélyi Hálózata. Az alakuló ülésén 9 megye képviseltette magát: 

Krassó-Szörény, Szeben, Maros, Hargita, Fehér, Szilágy, Brassó, Temes és Hunyad. 

 

Bukhat az erdélyiek magyar érettségije 
2013. április 23. – Krónika  

A budapesti Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint szabálysértést követ el 

Magyarország legnagyobb, magániskolát működtető cége, amikor minisztériumi engedély 

nélkül nyújt levelező tagozatú gimnáziumi képzést Erdélyben. A Sziltop Nonprofit Kft. 

tavaly ősszel indította be felkészítő konzultációsorozatát Csíkszeredában és 

Sepsiszentgyörgyön, és tervei szerint két hét múlva ötven hallgató vizsgázhatna a magyar 

érettségi oklevélért. A társaság nem érti a minisztérium álláspontját. 

 

EMNP: példaértékű a megegyezés 
2013. április 23. – Krónika 

Hivatalosan is eljut a nemzetközi fórumokhoz a Szerbia és Koszovó közötti megegyezés 

kapcsán az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szombati, kolozsvári országos 

küldöttgyűlésén elfogadott üdvözlő határozat. A párt tegnapi közleménye szerint Szilágyi 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140270&cim=kovaszna_megyeben_egyetemistakat_fogad_gyakornoki_munkara
http://erdely.ma/autonomia.php?id=140260&cim=izsak_balazs_rajtunk_mulik_hogy_milyen_lesz_szekelyfold_jovoje_audio
http://itthon.transindex.ro/?hir=32736
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72962
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Zsolt alelnök kapott mandátumot arra, hogy eljuttassa az európai és nemzetközi 

integrációs intézmények képviselőinek a néppárt állásfoglalását. Ebben üdvözlik a 

megállapodást, amely az autonómiát is magában foglalja, ezért jó példának tekintik arra, 

„hogy ha létezik politikai akarat, a legnehezebben kezelhető, tragikus előzményű 

helyzetekre található békés, demokratikus megoldás”. 

 

Interjú Marc Gafarottal, a Katalán Demokratikus Konvergencia Párt külügyi 
kabinetvezetőjével 
2013. április 23. – Krónika 

Marc Gafarott hangsúlyozta: „azt is fontosnak tartom, hogy az önrendelkezési törekvések 

során a magyarok megkeressék, megszólítsák azokat a románokat, akik szintén úgy 

gondolják, hogy a decentralizáció, az autonómia megoldást kínál a hétköznapok gondjaira 

és a jövő biztonságát mutatja meg a közösségnek”. 

 

Székelyföldi termékek mutatkoztak be a brüsszeli magyar bálon 
2013. április 23. – Krónika 

Idén Székelyföld is képviseltette magát a brüsszeli magyar bálon, amely az egyik 

legrangosabb társadalmi esemény az Európai Unió fővárosában. Székely termékek bő 

választékát kínálták székely ruhás fiatalok a Concert  Noble gálarendezvény-központban a 

hétvégén. A székely fiatalok Sógor Csaba EP-képviselő meghívására, a Hargita Megyei 

Tanács és a Kovászna Megyei Tanács támogatásával érkeztek Brüsszelbe. A jótékonysági 

bált Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nyitotta meg, kiemelve annak 

példaértékűségét. 

 

Alkotmányba foglalnák a Gyulafehérvári nyilatkozatot 
2013. április 23. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Ovidiu Gant a romániai németek parlamenti képviselője Nagyszebenben jelentette be, 

hogy a parlament kisebbségi frakciója javasolni fogja az alkotmánymódosítás során, hogy 

Románia alaptörvényét egészítsék ki a Gyulafehérvári nyilatkozattal. A nyilatkozatot 1918-

ban fogadták el, ami a Román Királysággal való egyesülés mellett kimondta, hogy az 

együtt élő népek számára teljes nemzeti szabadságot biztosít. Az RMDSZ üdvözölte a 

javaslatot, Kelemen Hunor elmondta, hogy a nyilatkozat többek között autonómiát ígér az 

erdélyi nemzeti kisebbségeknek. 

 

A Híd Nagy Józsefet jelöli, az MKP-s Mikóczy az ördöggel cimborálna 
2013. április 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Híd Megyei Elnöksége Nagy Józsefet, a párt parlamenti képviselőjét javasolja a 

Nagyszombat megyei elnöki posztra. Szeretnék megnyerni az MKP támogatását is, erre 

azonban kicsi az esély, mivel nagy valószínűséggel saját jelöltet állítanak ők is, akit inkább Fe
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72952
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72952
http://nol.hu/velemeny/20130423-romaniai_paradoxon
http://www.bumm.sk/81378/a-hid-nagy-jozsefet-jeloli-az-mkp-s-mikoczy-az-ordoggel-cimboralna.html
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a Smer javára léptetnének vissza. Mikóczy Zoltán, az MKP nagyszombati kerületi elnöke 

elmondta, az MKP olyan jelöltet akar a megye élére, aki a magyarlakta régiók számára 

minél több anyagi támogatás lehívását teszi lehetővé, és ennek érdekében „akár az 

ördöggel is hajlandók” megegyezni. 

 

Hárman kiléptek a párkányi MKP szervezetéből 
2013. április 22. – bumm.sk 

A párkányi MKP szervezetnek 40 körüli tagja van, akik közül hárman távoztak. Azért érinti 

érzékenyen a szervezetet az ügy, mivel a négy MKP-s önkormányzati képviselő közül 

kettőről van szó. A párkányi szervezet elnöke, Retkes János elmondta, hogy összesen 

hárman távoztak, azonban az elmúlt időszakban hat új tag is érkezett, és további három 

jelentkező van. A kilépők döntését nem kívánta kommentálni, az egyik esetében olyan 

indokot jelölt meg, hogy a tag gyermeke családi nyomásra szlovák iskolába került, így ő 

maga döntött a kilépés mellett. 

 

Alkotmánybíróság előtt a vajdasági Statútum 
2013. április 22. – Magyar Szó  

A Szerbiai Alkotmánybíróság május folyamán tűzi napirendjére Vajdaság Autonóm 

Tartomány Statútumának alkotmányossági és törvényességi vizsgálatát, írja az újvidéki 

Dnevnik. Az alkotmánybíróságon nem pontosították ennek időpontját. E tárgyban, a 

vitatott alkotmányjogi kérdések tisztázása céljából eddig három előkészítő ülést tartottak 

és elkészült a közvitára szánt beszámoló is, mondták a bíróságon. 

 

Pajtić Burkharddal tárgyalt Vajdaságról 
2013. április 22. – Vajdaság Ma 

Az EBESZ misszió vezetőjével, Peter Burkharddal tárgyalt hétfőn Vajdaság alkotmányos 

helyzetéről és jogköreiről Bojan Pajtić tartományi kormányfő. Pajtić tájékoztatta 

Burkhardot Szerbia alkotmányának Vajdaságra vonatkozó szakaszairól. „A vajdasági 

kormány gondoskodik arról, hogy megőrizze a különféle nemzeti közösségek tagjainak 

nyelvét, írásmódját, kultúráját, hagyományait. A pozitív diszkrimináció elvét alkalmazza az 

oktatásban a roma közösség esetében gazdasági emancipációjuk és társadalmi 

integrációjuk érdekében” – írja a közlemény. 

 

Bővülő kisebbségi hatáskörök 
2013. április 22. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Várhatóan az év végéig módosul a nemzeti tanácsokról szóló törvény, jelentette be 

Gordana Stamenić az igazságügyi és államigazgatási minisztérium államtitkára. Mint 

hozzátette, a kidolgozással foglalkozó munkacsoport még nem alakult meg, de az év végéig 

a parlament elé kerül a javaslat. A módosítások értelmében bővülni fognak a nemzeti 

tanácsok hatáskörei, a változtatások alapját pedig az eddigi gyakorlat képezi. Az 
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államtitkár erről Belgrádban a kisebbségi jogok előmozdításával foglalkozó összejövetelen 

beszélt. A konferenciát az Európa Tanács és az Európai Unió képviselői nyitották meg, 

akik kiemelték, e területen történtek ugyan előrelépések, de Szerbiának még jócskán akad 

tennivalója. 

 

Az Európai Bizottság javasolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését 
2013. április 22. – MTI, Magyar Szó  

Az Európai Bizottság hétfő délelőtt jóváhagyta Szerbia számára a csatlakozási tárgyalások 

megkezdését, miután elfogadták Catherine Ashton uniós kül- és biztonságpolitikai 

főképviselő jelentését Belgrád és Pristina tárgyalásainak eredményéről. 

 

Autonómiaelemeket tartalmaz a Belgrád és Pristina közötti megállapodás 
2013. április 22. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Nemzet 

Hivatalosan egyelőre nem hozták nyilvánosságra az uniós közreműködéssel megszületett, 

a múlt pénteken kormányfői szinten parafált szerb-koszovói megállapodás teljes szövegét, 

ám belgrádi és pristinai sajtóértesülésekből annyi már kihámozható, hogy az észak-

koszovói szerbek bizonyos autonómiajogokat élvezhetnek majd az albán többségű 

országban, ha megvalósulnak a papírra vetett elképzelések. 

 

Degert: Amennyiben Szerbia teljesíti kötelezettségeit, nyitva áll előtt az 
unióba vezető út 
2013. április 22. – Vajdaság Ma  

Belgrád és Pristina megállapodása történelmi jelentőségű, s immáron semmi sem 

akadályozhatja meg Szerbia felvételét az EU-ba, feltéve, ha Szerbia végrehajtja a 

megállapodásban foglaltakat, jelentette ki ma este Vincent Degert, az EU szerbiai 

küldöttségének vezetője. 

 

Tavaszi konferencia Harasztiban 
2013. április 22. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház szervezésében tavaszi 

konferenciára került sor április 20-án, szombaton Harasztiban. Az előadó Huszár Pál 

egyetemi professzor, a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református 

Egyház világi elnöke volt. A haraszti templomban Szen Péter haraszti lelkész köszöntötte 

az egybegyűlteket, és elmondta, nagy megtiszteltetés számukra, hogy egy olyan ismert és 

elismert előadót köszönthet, mint Huszár Pál. Csáti Szabó Lajos püspök igehirdetése után 

Huszár Pál Kálvin Jánosról beszélt. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1948/kozelet_politika/95600/Az-Eur%C3%B3pai-Bizotts%C3%A1g-javasolja-a-csatlakoz%C3%A1si-t%C3%A1rgyal%C3%A1sok-megkezd%C3%A9s%C3%A9t.htm
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5551/-Autonomiaelemeket-tartalmaz-a-Belgrad-es-Pristina-kozotti-megallapodas.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18444/Degert-Amennyiben-Szerbia-teljesiti-kotelezettsegeit--nyitva-all-elott-az-unioba-vezeto-ut.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18444/Degert-Amennyiben-Szerbia-teljesiti-kotelezettsegeit--nyitva-all-elott-az-unioba-vezeto-ut.html
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Osztrák kisebbségek RMDSZ projektben 
2013. április 22. – Volksgruppen, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Több ausztriai kisebbségi szervezet képviselője és egy ENSZ-diplomata csatlakozott ahhoz 

az európai polgári kezdeményezéshez, amelyet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) indított az uniós szintű kisebbségvédelmi keretszabályozás kidolgozása 

érdekében. Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke Bécsben pénteken folytatott 

megbeszélést, ausztriai kisebbségi szervezetek képviselőivel. A találkozón, amelynek 

házigazdája Hubert Mikl, az Osztrák Etnikai Központ igazgatója volt, az ausztriai szlovén, 

horvát és magyar kisebbség képviselői bejelentették, támogatják a kisebbségi európai 

polgári kezdeményezést, és készek összegyűjteni az Ausztriában szükséges támogató 

aláírásokat. 

 

AMAPED versmondó verseny Bécsben 
2013. április 22. – Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) által működtetett Oktatási és 

Nevelési Központban tartották meg szombaton az idei szavalóversenyt. Az idei versenyen 

150 látogató előtt József Attila és Weöres Sándor emlékének jegyében mérte össze tudását 

63 tanuló két korcsoportban. 
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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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