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Közel egymilliárddal több forrás a külhoni magyarság támogatására 
2013. április 23. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az előző évihez képest közel egymilliárddal több, 13,4 milliárd forintos forrás áll 

rendelkezésre a Bethlen Gábor Alapnál a külhoni magyarság támogatására – mondta 

Lélfai Koppány, az Alapkezelő vezetője az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága 

előtt. A vezérigazgató kifejtette: oktatási-nevelési célú juttatásokra 10,76 milliárd forintot, 

a Sapientia Magyar Tudományegyetem támogatására 1,38 milliárdot, míg a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatására 500 millió forintot különítettek el. 

Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikai helyettes államtitkár a  Nemzeti Regiszter eddigi 

eredményeiről számolt be a bizottság előtt. A helyettes államtitkár elmondta, hogy 65 131-

en regisztráltak, és több mint százezren nézték az oldalt, amelynek célja, hogy a diaszpóra 

magyarságával is tudják tartani a kapcsolatot. A honlapon 33 diaszpóra-szervezet 

bemutatóanyaga szerepel, és közel háromezer kérdés érkezett. Ezek egy része az 

egyszerűsített honosítással volt kapcsolatos, de volt aki rég elveszett hozzátartozója 

megtalálásához kért segítséget - mondta. 

 

Hat új külképviseletet nyit a magyar kormány 
2013. április 23. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Eszéken, Krakkóban és Torontóban főkonzulátus, Melbourne-ben, Marosvásárhelyen és 

Nagyváradon konzuli iroda nyílik. A konzuli irodák közül a melbourne-i a canberrai 

magyar nagykövetséghez tartozik, és Victoria, Dél-Ausztrália és Tasmania tartományokra 

terjed ki a kerülete. A marosvásárhelyi külképviselet a csíkszeredai főkonzulátushoz 

tartozik, kerülete Maros és Szeben megyékből áll. A nagyváradi konzuli iroda a kolozsvári 

főkonzulátushoz tartozik, és Bihar, valamint Arad megyékre terjed ki a kerülete. 

 

Martonyi: nemzetpolitikai döntés a külképviselet-bővítés 
2013. április 24. – MTI 

Nemzetpolitikai szempontok vezérelték a kormánynak azt a döntését, hogy hat új 

külképviseletet nyit a közeljövőben - mondta Martonyi János külügyminiszter a Kossuth 

Rádió 180 perc című műsorában, szerdán. A tárcavezető kiemelte: elsősorban olyan 

helyeken nyitnak új képviseletet, ahol jelentős magyar közösségek élnek. A nemzetközi 

gyakorlat szerint ezek felállításához a fogadó kormány hozzájárulása is szükséges, ezért 

román kollégájának, Titus Corlateannak már jelezte, hogy kérik Románia hozzájárulását a 

területükön nyitandó két külképviselethez - közölte a miniszter. 

 

Markó Attila a visszaszolgáltatásról: kimozdultunk a holtpontról 
2013. április 23. – transindex.ro 

Az elfogadott restitúciós törvény alkalmazásának lényeges részei a következő kormányzás 

idejére fognak esni, de legalább végleges határidőt szab a folyamatnak. A jogszabállyal elvi 

síkon az RMDSZ is egyetért. 
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Megváltoztatná a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolacsoport nevét a helyi 
román közösség 
2013. április 23. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro, 

Krónika 

Kovászna város román közössége azt kéri, hogy egy helyi román személyiség nevét is vegye 

fel a jelenleg Kőrösi Csoma Sándorról elnevezett, magyar és román tagozattal működő 

iskola. A Kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolacsoporton belüli román-magyar 

feszültségek azt követően váltak országos sajtótémává, hogy a román tagozaton tanuló 

diákok egy csoportja román nemzeti színű hajpánttal jelent meg március 15-én az 

iskolában. 

 

Egyházi visszaszolgáltatás nélkül szavazták meg a képviselők a levéltári 
törvényt 
2013. április 23. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

A képviselőház elfogadta kedden a levéltári törvény módosítását, ám a jogszabály már nem 

rendelkezik az egyházaktól elkobzott levéltári anyagok visszaszolgáltatásáról - tájékoztatta 

az MTI-t Márton Árpád parlamenti képviselő. A törvény 2011-ben elfogadott változata - az 

akkor még kormányon lévő RMDSZ javaslatára - úgy rendelkezett, hogy az egyházak 

visszaigényelhetik 1974-ben elkobzott történelmi értékű dokumentumaikat, az állami 

levéltárban pedig másolat marad róluk. 

 

Csíkszeredában találkoztak a Hargita megyei polgármesterek 
2013. április 23. – Erdély Ma 

A csíkszeredai megyeházán találkoztak tegnap a Hargita megyei polgármesterek. A 

találkozó célja az önkormányzatok vezetőivel történő egyeztetés volt azokkal a 

problémákkal kapcsolatban, amelyek a megye legtöbb települését érintik. 

 

Újabb forduló az osztrák beruházás kapcsán 
2013. április 23. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Viták fűszerezte képviselő-testületi ülés zajlott hétfőn Rétyen a község területén tervezett 

osztrák faipari beruházás kapcsán, miután a civilszervezetek képviselői és az EMNP 

megyei vezetősége is megjelentek a községházán. A testületnek csak formai döntést kellett 

volna hoznia. 

 

Nem lesz büntetőeljárás a székely zászlók miatt 
2013. április 23. – Kovács Attila – szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, 

Magyar Hírlap 

Nem indít büntetőeljárást az ügyészség a polgármesteri hivatalokra, tanintézetekre, 

önkormányzati fenntartású intézményekre kitűzött székely zászlók ügyében, amelyek 

miatt egy maroshévízi nyugalmazott pedagógus tett feljelentést. 
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Kolozs megye: magyar feliratú utcanévtáblákat helyeznek el Kisbácsban 
2013. április 23. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A kisbácsi helyi tanács múlt heti ülésén elfogadták azt az RMDSZ-frakció javaslata alapján 

született határozatot, amely a település 82 utcájának átnevezéséről szól. Az 

utcanévtáblákra magyar felirat is kerül a román és az angol megnevezések mellé. 

 

Május 10-én dönt az alkotmánybíróság a PDL restitúsiós törvény kapcsán 
benyújtott óvásáról 
2013. április 23. – transindex.ro 

Május 10-én dönt az alkotmánybíróság a PDL óvásáról, amelyet a restitúciós törvény miatt 

nyújtott be hétfőn. Ha az alkotmánybíróság elutasítja a PDL kifogásait, akkor a restitúciós 

törvény még idejében érvénybe léphet. Románia ugyanis május 12-ig kapott haladékot az 

Európai Emberjogi Bíróságától, hogy kidolgozzon egy olyan átfogó restitúciós törvényt, 

amely rendezi a visszaszolgáltatások ügyét. 

 

Tamás Sándor: az emberek kell döntsenek a régióátszervezésről 
2013. április 23. – Erdély Ma, Duna Tv 

Népszavazás kiírását kéri a kormánytól a régióátszervezés ügyében az RMDSZ. A szövetség 

szerint Románia nemzetközi dokumentumok aláírásával vállalta, hogy csak a lakosság 

megkérdezésével dönt a régiók módosításáról. Erről a kérdésről, és a térségben létesítendő 

osztrák faipari cég által tervezett beruházás elleni tiltakozásokról kérdezte Tamás Sándort, 

Kovászna megye tanácsának elnökét Száva Enikő a Duna Tv Közbeszéd című műsorában. 

 

Magyar kör Petrozsényban 
2013. április 23. – Nyugati Jelen 

Magyar kör indult be Petrozsényban Szász János helyi plébános kezdeményezésére. A 

rendezvényekre minden hónap első és utolsó csütörtökjén kerül sor este 7 órától a Caritas 

házban és különböző témájú előadásokból és szabadbeszélgetésből állnak. Miután az első 

alkalommal a helyi vallási felekezetek bemutatása volt a téma, csütörtökön a magyar 

civilszervezetek helyzete lesz terítéken. 

 

Kizárják Valer Mariant? 
2013. április 24. – Krónika  

A Szociáldemokrata Párt (PSD) kizárná soraiból a magyarellenes kirohanásairól ismert 

Szatmár megyei szenátorát, Valer Mariant, aki azonban nem hajlandó távozni az 

alakulatból. Mi több, a honatya különféle – a párt országos és megyei vezetőit érintő – 

sötét ügyekkel kapcsolatos leleplezéseket helyezett kilátásba. 
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Tőkés vitája Kelemennel 
2013. április 24. – Krónika  

Tőkés László sértő szándékú támadásnak tekinti Kelemen Hunor RMDSZ-elnök napokban 

tett nyilatkozatát, amelyben „aberrációknak” minősítette az EP-képviselő kijelentéseit, és 

közölte: számára az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nem létezik. Kelemen 

állásfoglalására tegnap az EP-képviselő úgy válaszolt: az EMNP-re a törvényhozási 

választáson leadott 70 ezer szavazat mögött álló választópolgár arculcsapása a kijelentés. 

 

Malina Hedvig-ügy: Újabb súlyos hatósági zaklatás 
2013. április 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Kedden Žák-Malina Hedvig és ügyvédje, Branislav Jurga jelenlétében tartottak 

közmeghallgatást az Európai Parlamentben. A Bauer Edit felvidéki EP-képviselő (Magyar 

Közösség Pártja) által szervezett meghallgatás célja az volt, hogy felhívják az EP figyelmet 

egy olyan jogszerűtlen eljárásra, amely súlyosan sérti egy uniós polgár alapvető emberi 

jogait. 

 

Az új nemzedék nem felejti a régieket . 
2013. április 23.  - Felvidék Ma  

A Fidelitas által, a kitelepítettek emléknapja alkalmából szervezett konferencián Samu 

István elnökhelyettes képviselte a Via Novát, Mezőberényben. A konferencián szó volt a 

Beneš-dekrétumok következményeiről és kihatásairól a magyarok mai helyzetére. A 

deportálások elfogadhatatlansága mellett az asszimilációról és a teljes Kárpát-medencét 

érintő problémákról beszélt Derzsi Csaba, az Amisz és Cseke Sándor a Midesz 

képviseletében. „Fontos és fájdalmas emlék a kitelepítés, amiről beszélnünk kell. 1945 óta, 

mind a mai napig sérelmek érik a határon túli magyarokat, és az Európai Unió ezt hagyja." 

– fogalmazott Ágh Péter országgyűlési képviselő, a Fidelitas elnöke. 

 

A Smer stabilan vezet, az MKP a küszöb alatt  
2013. április 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Focus közvélemény-kutató ügynökség legfrissebb felmérése szerint ha most hétvégén 

tartanák a parlamenti választásokat Szlovákiában, akkor ismét Robert Fico kormányfő 

pártja, a Smer nyerné meg azokat - mégpedig magabiztosan, 39 százalékkal. A Most-Híd 

5,2, az MKP 3,3 százalékot szerezne. 

 

Hajthatatlan a vasút a kétnyelvűség ügyében 
2013. április 24. Dunajszky Éva - Felvidék Ma 

Megérkeztek a válaszlevelek a vasúti közlekedésért felelős vezérigazgatótól, Jiří 

Kubáčektől azoknak, akik bekapcsolódtak a „45 centtel a vasúti kétnyelvűségért" akcióba. 

A Szlovák Államvasutak a kéréseket és érveléseket minduntalan elutasítják, hiányzik 
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részükről a jószándék, az elemi jóindulat. A kisebbségi nyelvhasználati törvény lehetővé 

teszi, hogy azokon a településeken, ahol a magyar lakosság számaránya 20% feletti a 

vasútállomások megnevezései feltüntethetők a kisebbség nyelvén és a többnyelvű 

tájékoztatás is lehetséges.  

 

Farkas Iván: Elszabadult államadósság 
2013. április 23. - Farkas Iván - Felvidék Ma 

Szlovákia államadóssága tavaly majdnem 9 százalékponttal megnőtt, 2012 végére elérte az 

52,1 százalékot. Hatalmas évközi ugrás ez, s bizonyítja a rendkívül felelőtlen kormányzati 

gazdaságpolitikát. Ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország államadóssága tavaly 78,6 

százalékra csökkent, akkor nem elképzelhetetlen az sem, hogy Fico második kormányzati 

időszakának végére Szlovákia túlszárnyalja Magyarország államadósságát. 

 

A tét a magyar iskola megmaradása 
2013. április 24. - Szabad Újság 

Szepsi történetében minden bizonnyal óriási jelentőséggel bír az az elhatározás, hogy egy 

helyi katolikus magyar alapiskolát és gimnáziumot, valamint óvodát kívánnak alapítani. 

Az elhatározás nem új keletű, hiszen már öt évvel ezelőtt is volt hasonló próbálkozás, de az 

megfeneklett. Néhány nappal ezelőtt szülői kezdeményezésre ismét felszínre került a téma. 

A szülők Dobos Zoltánt tették meg ügyük képviselőjének, aki az iskola mellett működő 

szülői szövetség elnöke. 

 

Fico válaszolt Bastrnák kérdésére: Szlovákia a szlovákoké? 
2013. április 24. - Bumm.sk 

Robert Fico Turócszentmártonban elmondott beszéde komoly ellennyilatkozatokat váltott 

ki  még az Európai Parlamentben is, az Európai Néppárt, sőt, az európai szocialisták 

frakciójának vezetője, Hannes Swoboda is nemtetszésének adott hangot a 

megnyilvánulással kapcsolatban. Bastrnák Tibor (Híd) ennek kapcsán interpellálta a 

miniszterelnököt még márciusban, Fico most válaszolt. Válaszában leszögezte: csak azt 

tudja megismételni, amit már többször is elmondott ezzel kapcsolatban. Elmondása 

szerint beszéde szövegkörnyezetéből egy mondatot emeltek ki, melyet valakinek 

valószínűleg gondot okoz, hogy a kormánynak sikerült csökkenteni a feszültséget a 

szlovák-magyar kapcsolatokban.  

 

Főkonzulátusi ügyfélfogadás Magyarkanizsán 
2013. április 23. – Vajdaság Ma 

A Szabadkai Magyar Főkonzulátus ismét helybeli ügyintézési lehetőséget nyújt azoknak a 

Magyarkanizsa községbeli polgároknak, akik igénylik a magyar állampolgárságot. Április 

25-én, csütörtökön tartanak kihelyezett fogadónapot a főkonzulátus munkatársai a V
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magyarkanizsai városházán. Menyhárt Attila konzul és öt munkatársa 160, korábban már 

bejelentkezett magyarkanizsai polgár dokumentumait tekinti és veszi át ezen a napon. 

 

Az anyanyelven tanulásért 
2013. április 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A magyarországi Rákóczi Szövetség évek óta akciókkal serkenti a felvidéki magyar 

szülőket, hogy gyermekeiket anyanyelvű iskolába írassák. Az idén első alkalommal 

kiterjesztette akcióját a Délvidékre is. A megmozdulásban partner a Magyar Nemzeti 

Tanács, amelynek Vackor iskolába indul, én is... elnevezésű projektuma ugyanezt a célt 

szolgálja. A Rákóczi Szövetség 350 tanszercsomagot ajánlott fel a Vajdaságban 

szórványban magyar tannyelvű tagozaton iskolába induló elsősök számára. Április 23-án 

az MNT képviselőivel Nyugat-Bácska három településén adták át a csomagokat. 

 

Csak így tovább, Szerbia! 
2013. április 23. – Pannon RTV 

Szerbia jó úton halad és az Európai Bizottság pozitív jelentése további ösztönzést adhat 

arra, hogy továbbra is ez irányba menjen. Ezt Vincent Degert, az EU szerbiai 

küldöttségének vezetője mondta ma a Városok és Községek Állandó Konferenciája 60 éves 

fennállása alkalmából tartott rendezvényen. Degert nem kívánta pontosítani, hogy az 

Európai Unió júniusi csúcstalálkozóján meghatározzák-e a csatlakozási tárgyalások 

dátumát. Kiemelte, hogy az Európai Bizottság pozitív véleménye nagyon fontos Szerbia 

európai integrációját tekintve. A végső döntést júniusban hozzák meg az országok vezetői 

– tette hozzá. 

 

Vajdasági problémák az EBESZ előtt 
2013. április 23. – Pannon RTV 

A vajdasági magyarság legégetőbb problémáit ismertette Pásztor Bálint, a Vajdasági 

Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője Peter Burkhardnak, az EBESZ 

szerbiai misszióvezetőjének. Kitért a nemzeti tanácsokról szóló törvény várható 

módosítására, illetve az önkormányzati fenntartású médiaházak privatizációjára. 

 

„Nyomokban sem tartalmaz szeparatizmust” 
2013. április 23. – Magyar Szó 

A Vajdaság alkotmányos jogainak védelméről szóló nyilatkozat egy jóindulatú 

dokumentum – vélekedett Miroslav Vasin, a Demokrata Párt tartományi bizottságának 

elnöke a Vajdaság: Nyitott kérdés vagy politikai ütőkártya című kerekasztal-beszélgetésen. 

Szavai szerint a dokumentum még nyomokban sem tartalmaz szeparatizmust. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15372/Az-anyanyelven-tanulasert.html
http://pannonrtv.com/web/?p=57906
http://pannonrtv.com/web/?p=57976
http://www.magyarszo.com/hu/1949/kozelet_politika/95696/%E2%80%9ENyomokban-sem-tartalmaz-szeparatizmust%E2%80%9D.htm
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VSZL: A nyilatkozat legyen bevezető a rendszerbeli változásokhoz 
2013. április 24. – Magyar Szó 

A ligások mindig is azt hangoztatták, hogy Vajdaság Szerbia része. Megalapozatlan 

szeparatizmusról beszélni, hiszen a tartomány jobb helyzetéért, pénzeléséért, vagyonáért 

és értékeiért való kiállás nem az elszakadást jelenti – mondta Aleksandar Marton, a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga tartományi képviselője tegnapi nagybecskereki 

sajtótájékoztatóján. A Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló 

nyilatkozattal kapcsolatos történések a politikus szerint azt mutatják, hogy sokan még nem 

szabadultak meg a kilencvenes évek politikai hangulatától, amelyet a gyűlölet és a félelem 

jellemzett.  

 

Határtalan szeretettel 
2013. április 23. – Magyar Szó 

A budapesti Dr. Mező Ferenc Általános Iskola második éve kapcsolódott be a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! elnevezésű programjába. E program jóvoltából egyre 

szorosabbra fűzi kapcsolati szálait a topolyai Nikola Tesla iskolával. A Határtalanul! 

program célja az anyaországiak külhoni magyarságról szóló tudásának és 

tájékozottságának növelése, a határokon átívelő kapcsolatok elősegítése. A programmal az 

Alap többek között anyaországi általános iskolák külhoni magyar iskolákkal való 

együttműködésének kiépítését és elmélyítését is támogatja. 

 

Koalíciós megállapodást kötött a HMDK és a HDSSB a Bellyei járásban 
2013. április 23. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

A HMDK bellyei székházában április 19-én, pénteken sajtótájékoztató keretében jelentette 

be a HMDK és a HDSSB bellyei járási alapszervezete, hogy választási koalíciós szerződést 

kötnek. Május 19-én önkormányzati választások lesznek. Újdonságnak számít, hogy ott, 

ahol a kisebbségek számaránya meghaladja a 15 %-ot, kisebbségi elöljáró-helyetteseket is 

választani kell. Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke elmondta, ezzel a 

megállapodással tulajdonképpen csak folytatódik az az együttműködés a két egyenlő fél 

között, amely azután jött létre, hogy a HDZ egyoldalúan fölbontotta két éve a HMDK-val 

kötött koalíciós szerződését, és ezzel megváltoztatta az erőviszonyokat a járási tanácsban 

is. 

 

Magyar nyelvű könyvek a Dobronaki Plébániának 
2013. április 23. – RTV Slovenija Hidak 

Magyar nyelvű könyveket, olvasmányokat és DVD-ket kapott a Dobronaki Plébánia. A 

plébános javaslatára a MMNÖNK vásárolta meg az ajándékokat a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium valamint a Bethlen Gábor Alap által nyújtott támogatásból. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1950/kozelet_politika/95691/VSZL-A-nyilatkozat-legyen-bevezet%C5%91-a-rendszerbeli-v%C3%A1ltoz%C3%A1sokhoz.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1949/vajdasag_topolya/95712/Hat%C3%A1rtalan-szeretettel.htm
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4457-koalicios-megallapodast-koetoett-a-hmdk-es-a-hdssb-a-bellyei-jarasban
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6140
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A lendvai vár múltjával ismerkedtek a „kis vitézek és hercegnők” 
2013. április 23. – RTV Slovenija Hidak 

Egy vár történelme, múltja nemcsak a felnőtteknek, hanem a legkisebbeknek is tartogat 

meglepetést. Ezzel valamennyi ovis is egyetértett a Muravidéki Kétnyelvű Óvodák tavaszi 

találkozóján, amelyet ma délelőtt szerveztek meg a lendvai várban. A gyerekek táncoltak, 

körjátékoztak, alkottak, továbbá régi jelmezekbe is beöltözhettek. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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