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Németh Zsolt: az erős Közép-Európa építését segíti a külképviselet-bővítés 
2013. április 24. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Németh Zsolt külügyi államtitkár szerint az erős Közép-Európa építéséhez megfelelő 

infrastruktúra szükséges, és a közlekedési, távközlési vagy energetikai hálózatok mellett 

hasonlóan fontos a diplomáciai hálózat erősítése is. Az államtitkár a sajtótájékoztatón azt 

mondta: a nemzeti érdekérvényesítési képességek javításához szükséges a külképviseletek 

újranyitása, ezért elhatározták, hogy „amit lebontott a szocialista kormány, azt a Fidesz-

kormány újjáépíti”. 

 

Ponta: nem csak nyolc régió lehet – használhatók lesznek a kisebbségi 
jelképek 
2013. április 24. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Románia régióinak kialakítása során a kormány az összes parlamenti párttal, így az 

RMDSZ-szel is egyeztet, és olyan szabályozást kíván elfogadni, amely lehetővé teszi a helyi 

intézményeknek, hogy saját jelképeket fogadjanak el, amennyiben azok nem sértik az EU 

előírásait – jelentette ki szerdán Victor Ponta miniszterelnök az Európa Tanács parlamenti 

közgyűlésének strasbourgi ülésszakán. 

 

Felgyújtották a beregszászi Petőfi-szobrot 
2013. április 24. – MTI, Magyar Nemzet Online, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz 

Szó, Magyar Hírlap 

Április 22-éről 23-ra virradó éjszaka ismeretlen tettesek felgyújtották Beregszászban az 

Arany Páva étterem előtt álló Petőfi-szobrot. Az esetről szerdán adott hírt a 

Mukachevo.net munkácsi hírportál, amelynek beszámolója szerint a tüzet a közeli Arany 

Páva étterem bárpincére észlelte röviddel éjfél után. Az incidens kapcsán Bocskor László, a 

KMKSZ beregszászi szervezetének elnöke az MTI-nek telefonon elmondta, hogy kedden 

napközben észlelte az égésnyomokat a Petőfi-szobor talapzatán, amikor elhaladt mellette.  

Közlése szerint a KMKSZ az eset kapcsán feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes 

ellen. 

 

Több mint 200 gyermek vett részt a Külhoni magyar kisiskolások éve program 
körútjának újvidéki foglalkozásain 
2013. április 24. – Vajdaság Ma 

Megtelt gyermekekkel az újvidéki Petőfi MMK, s ez rácáfol arra a feltételezésre, miszerint 

itt nincsenek magyar gyermekek és érdeklődők. Négy helyszínen, egyenként 50-60 fős 

csoportokban folytak a Külhoni magyar kisiskolások éve program keretében megvalósuló 

újvidéki rendezvény előfoglalkozásai, s a háromórás találkozó utolsó órájában több mint 

200 gyermek vett részt a Kolompos zenekar táncházán a Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Központ nagytermében. 
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http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/nemeth-zsolt-az-eros-kozep-europa-epiteset-segiti-a-kulkepviselet-bovites
http://kronika.ro/belfold/ponta-hasznalhatok-lesznek-a-kisebbsegi-jelkepek
http://kronika.ro/belfold/ponta-hasznalhatok-lesznek-a-kisebbsegi-jelkepek
http://mno.hu/hatarontul/felgyujtottak-petofi-szobrat-beregszaszon-1156719
http://www.vajma.info/cikk/kultura/8472/Tobb-mint-200-gyermek-vett-reszt-a-Kulhoni-magyar-kisiskolasok-eve-program-korutjanak-ujvideki-foglalkozasain.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/8472/Tobb-mint-200-gyermek-vett-reszt-a-Kulhoni-magyar-kisiskolasok-eve-program-korutjanak-ujvideki-foglalkozasain.html
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Kiadja a KIM a honosítottak számát 
2013. április 24. – MTI, Index, hvg.hu 

Megszűnt a hvg.hu kontra Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) per, miután a 

felek megegyeztek a kiadandó közérdekű adatok köréről. A megegyezés szerint a tárca 

átadja országonkénti bontásban a kedvezményesen honosítottak, illetve az elutasított 

kérelmek számát. A felperes elfogadta, hogy az elutasítások indokáról a tárcától nem kap 

tájékoztatást, miután az állampolgársági kérelmekről a köztársasági elnök dönt, indoklás 

nélkül. 

 

Nincs hírértéke a határon túli magyarságnak 
2013. április 25. - Pintér Balázs - Magyar Hírlap 

A Nézőpont Intézet Médiaműhelye végzett elemzést a három közszolgálati és két 

kereskedelmi csatorna esti híradóinak témáját tekintve. Arányaiban a legtöbb balesettel és 

bűnüggyel a TV2 foglalkozott, míg a legtöbb magyar vonatkozású politikai hírrel a Kossuth 

Rádión és a Duna TV-n találkozhatott a közönség. Az első negyedév 3356 magyar 

vonatkozású híre közül mindössze 125 foglalkozott a határon túli magyarsággal, a TV2-n 

kettő az RTL Klubon egy beszámoló volt ebben a témában. 

 

Magyarellenes „alkotmányozók” 
2013. április 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Demokrácia- és kisebbségellenesre sikeredett az az alkotmányozó fórum, amelyet a 

fővárosi Pro Democraţia Egyesület (APD) szervezett szerdán a marosvásárhelyi 

Kultúrpalotában. Míg a szervezők megfeledkeztek a civil társadalom magyar képviselőit 

meghívni a nyilvános vitára, a nacionalista hangnemről a helyi Petru Maior Egyetem 

mintegy húsz tanára és diákja gondoskodott. 

 

A Maros megyei RMDSZ-kerületek összefogásával fejezik be a segesvári 
Petőfi szobrot 
2013. április 24. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének 18 kerülete összefogással támogatja a segesvári 

Petőfi szobor felavatását - döntött a Kerületi Elnökök Konzultatív Tanácsa keddi ülésén. 

Az RMDSZ kerületek kiemelt rendezvényként anyagilag is támogatják a segesvári 

szervezetet az öt éve elkezdett projekt megvalósításában - derül ki a Maros megyei RMDSZ 

tájékoztatásából. Gáll Ernő, Segesvár-kerület elnöke elmondta, a szórványban élő 

segesvári magyar közösség lehetőségeit meghaladja a kihívás. 
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http://index.hu/kultur/media/2013/04/24/kiadja_a_kim_a_honositottak_szamat/
http://magyarhirlap.hu/nincs-hirerteke-a-hataron-tuli-magyarsagnak
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarellenes-aalkotmanyozoka
http://itthon.transindex.ro/?hir=32751
http://itthon.transindex.ro/?hir=32751
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Régióközpont kell legyen Marosvásárhely Ciprian Dobre szerint 
2013. április 24. – transindex.ro 

A Maros megyei tanács vezetője úgy véli, a régiónak az eredeti tervek alapján elkészült 

változatában kell maradnia, de Marosvásárhely kell legyen a központja. Ehhez azonban a 

városnak fel kell mutatnia azokat az előnyeit, amelyek a régióközpont megválasztásakor 

Marosvásárhelyt alkalmasabbá teszik más városokkal szemben. 

 

A szervezetépítéstől a nemzetépítésig – beszélgetés Toró T. Tiborral, az 
EMNP elnökével 
2013. április 24. – Erdély Ma, Népújság 

Szombaton az Erdélyi Magyar Néppárt országos küldöttgyűlése Toró T. Tibort választotta 

elnöknek. A frissen megválasztott elnök a Népújság kérdésére kijelentette: elnöki 

programja tulajdonképpen a Néppárt programja. Prioritásait tíz pontban fogalmazta meg, 

a szervezetépítéstől a nemzetépítésig. 

 

Nem aggódik a Sziltop 
2013. április 25. – Krónika 

Nyugodtan készülhetnek tovább a vizsgákra a székelyföldi fiatalok a Sziltop Nonprofit Kft. 

szerint, mivel a társaság nem gondolja, hogy az oktatásért felelős budapesti minisztérium 

akadályozni próbálná az erdélyiek magyar törvények szerinti érettségijét. 

 

Felmentették Rácz Károlyt 
2013. április 25. – Krónika , Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Háromszék 

A Brassó megyei táblabíróság felmentette a korrupció vádja alól Rácz Károlyt, 

Kézdivásárhely volt polgármesterét. A volt kézdivásárhelyi elöljárót februárban első fokon 

négy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Kovászna megyei törvényszék, a 

táblabíróság azonban a fellebbezés nyomán érvénytelenítette az ítéletet. A táblabírósági 

döntés 10 napon belül megfellebbezhető. 

 

A szimbólumhasználatról kérdezte Korodi Strasbourgban Pontát 
2013. április 24. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Victor Ponta miniszterelnökhöz intézett kérdéseket Korodi Attila parlamenti képviselő az 

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének ülésének utolsó felszólalójaként április 24-én 

Strasbourgban. Korodi többek között arra kérdezett rá, a román miniszterelnök hogyan 

képzeli el a szubszidiaritás elvének gyakorlatba ültetését az alkotmánymódosítás után a 

nemzeti kisebbségek szemszögéből. A miniszterelnök azt válaszolta, Romániában a 

szubszidiaritást csak a helyi közigazgatáson keresztül képzeli el. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32756
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140382&cim=a_szervezetepitestol_a_nemzetepitesig_beszelgetes_toro_t_tiborral_az_emnp_elnokevel
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140382&cim=a_szervezetepitestol_a_nemzetepitesig_beszelgetes_toro_t_tiborral_az_emnp_elnokevel
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-aggodik-az-erettsegi-miatt-a-sziltop
http://www.3szek.ro/load/cikk/59312/felmentettek_a_volt_polgarmestert_racz-per
http://itthon.transindex.ro/?hir=32761
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Marosvásárhely: lemondott Józsa Tibor az alpolgármesteri tisztségről 
2013. április 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Lemondott az alpolgármesteri tisztségéről Józsa Tibor. A hírt Brassai Zsombor, a Maros 

megyei RMDSZ-szervezet elnöke erősítette meg a vasarhely.ro-nak. Sajtóinformációk 

szerint a szövetség városi szervezetének nemrég megválasztott elnökét, Peti Andrást látná 

szívesen az RMDSZ-frakció a tisztségben, de megválasztása nem vehető készpénznek, 

mivel az USL és az RMDSZ között nem létezik írásos megállapodás az együttműködésről. 

 

Izsák Balázs kételkedik Ponta őszinteségében 
2013. április 24. – maszol.ro, MTI 

A székelyföldi autonómiáról folytatott párbeszéd iránti hajlandóságot hiányolta Victor 

Ponta román miniszterelnöknek szerdán Strasbourgban, az Európa Tanács parlamenti 

közgyűlésében elhangzott beszédével kapcsolatban Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) elnöke.A szintén Strasbourgban tartózkodó székelyföldi politikus az MTI-nek 

telefonon úgy nyilatkozott, hogy sajnálkozva állapította meg, hogy a román kormányfő 

elkötelezettnek nevezte magát az európai értékek mellett, a székelyföldi autonómia híveit 

viszont szélsőségeseknek nevezte.  

 

Gál Kinga és Bauer Edit levelet írt Redingnek Malina Hedvig ügyében 
2013. április 24. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő Bauer Edittel, az MKP képviselőjével 

közösen levelet írt Viviane Redingnek, az Európai Bizottság alapjogokért, igazságügyért és 

állampolgárságért felelős tagjának Malina Hedvig ügyében. Bauer Edit és Gál Kinga 

Viviane Reding támogatását kéri az ügyben annak érdekében, hogy Malina Hedvig 

alapvető jogainak tiszteletben tartása biztosítva legyen. 

 

Kerületi választások - Kassa megyében sincs elnökjelöltje a Népi Platformnak 
2013. április 24. – hirek.sk 

A Kassai kerületben a Népi Platformnak továbbra sem sikerült eldöntenie, ki legyen a 

közös megyefőnök-jelöltje, pedig választási koalíciójukat kész tényként kezelik a platform 

vezetői. A Magyar Közösség Pártja Nagymihályi járási szervezete múlt heti jelöltállító 

konferenciáján Zachariáš Istvánt, az MKP Kassai Kerületi Tanácsának elnökét javasolta 

megyefőnök-jelöltnek. 

 

Juhász Péter a Via Nova Ics jelöltje a megyei választásokon 
2013. április 24. – Felvidék Ma 

Ülésezett a Via Nova ICS Rimaszombati járási konferenciája. Juhász Péter személyében 

megválasztották a Via Nova jelöltjét az MKP listáján a megyei választásokra. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32760
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/11660-izsak-balazs-ketelkedik-ponta-oszintesegeben
http://www.bumm.sk/81468/gal-kinga-es-bauer-edit-levelet-irt-redingnek-malina-hedvig-ugyeben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130424171344/Keruleti-valasztasok-Kassa-megyeben-sincs-elnokjeloltje-a-Nepi-Platformnak.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/39236-juhasz-peter-a-via-nova-ics-jeloltje-a-megyei-valasztasokon
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Ján Slotát kizárta tagjai közül az SNS 
2013. április 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Csúnya véget ért Ján Slota és az SNS viszonya. Az egykori pártelnök tiszteletbeli elnöki 

pozícióját is elvesztette, miután kizárták a pártból - néhány napja még azzal zsarolta a 

nehéz anyagi helyzetben levő vezetést, hogy a támogatásáért további jogkörökre tart 

igényt. Az ülésen kétharmados többséggel döntöttek arról, hogy Slota nem marad tovább a 

párt tagja. 

 

Megépülhet a Komárom-Gúta kerékpárút 
2013. április 24. – bumm.sk 

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Program keretében a Pons Danubii EGTC 

sikeresen pályázott egy bicikliút megépítésére Komárom és Gúta között, valamint a dél-

komáromi Monostori erőd körül. A pályázat összértéke 2,5 millió euró, melyhez az érintett 

városok öt százalék önrésszel járultak volna hozzá. 

 

Nem tudta megmenteni a párkányi hivatalt sem a Híd, sem az MKP 
2013. április 24. – bumm.sk 

A szlovák kormány mai ülésén jóváhagyta azt a tervezetet, amely szerint októbertől a 

körzeti hivatalok helyett 72 járási hivatal jön létre. Csak a járási székhelyek kapnak 

hivatalt, a párkányit nem sikerült megmentenie a Hídnak sem. A döntés a közigazgatási 

reform újabb fázisát jelenti, első lépésben idén január elsejétől a specializált kerületi 

hivatalok szűntek meg, amelyek tevékenységét a járási intézmények vették át.  

 

Csatáry tiltakozott halálbüntetése átminősítése ellen, elutasították  
2013. április 24. – bumm.sk 

A második világháborúban elkövetett háborús bűnökkel vádolt Csatáry László az ellen 

tiltakozott, hogy halálbüntetését életfogytiglanra minősítették át, mivel az előbbi már nem 

végrehajtható a szlovák jogrend szerint. 

 

Hontalanítás 
2013. április 24. – Grendel Ágota – Új Szó 

Az Ifjú Szivek Táncszínház Hontalanítás című előadásáról szóló publicisztika kiemeli: „a 

Hontalanítás – a kitelepítés – végigsöpört Dél-Szlovákián, a Csallóköztől a Bodrogközig, és 

nem volt szlovákiai magyar család, amelyet ne érintett volna. A néző gyomra akkor rándul 

össze, amikor a népzenébe beleharsog a cseh muzsika, amikor belerondít az írógép 

kattogása, amikor a lány fejéről lekerül a párta, amikor a fehérre meszelt ablakon 

megjelenik a mozdony kereke, s az már a vég, amikor suhan a táj, amikor mindenki szürke 

ballonkabátban tipródik, amikor a prímás kezében nem hegedű, csupán szürke hegedűtok 

van.” 
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http://www.bumm.sk/81470/jan-slotat-kizarta-tagjai-kozul-az-sns.html
http://www.bumm.sk/81465/megepulhet-a-komarom-guta-kerekparut.html
http://www.bumm.sk/81480/nem-tudta-megmenteni-a-parkanyi-hivatalt-sem-a-hid-sem-az-mkp.html
http://www.bumm.sk/81481/csatary-tiltakozott-halalbuntetese-atminositese-ellen-elutasitottak.html
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/04/24/hontalanitas
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Kastélysirató 
2013. április 24. – Haják Szabó Mária – Szabad Újság 

Az oroszvári kastély plusz 2400 hektár föld- és erdőterület az egyik oldalon, elbukott perek 

és növekvő költségek a másik oldalon. Ez a bencések és a szlovák állam 23 éve tartó 

vitájának a mérlege. A jogvita Strasbourgban folytatódhat. 

 

A gyermek fejlődése szempontjából kiemelten fontos az anyanyelvű oktatás 
2013. április 24. – Vajdaság Ma 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2013 a 

külhoni magyar kisiskolások éve program keretében megtartott körútja során Temerint is 

útjába ejtette. A mintegy kétórás anyanyelvi, logikai, ügyességi, illetve ének-zenei 

foglalkozást a Kókai Imre Általános Iskola négy tantermében tartották meg – mondta 

Hajnal Virág, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának programfelelőse.  

A Szerb Haladó Párt az Európai Néppárt tagja lett 
2013. április 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Strasbourgban megtartott tavaszi ülésszakán 

felvették a Szerb Haladó Pártot (SNS) az Európai Néppártba. Luca Volonté, az Európai 

Néppárt parlamenti frakciójának elnöke elismerte az SNS eddig elért eredményeit, és 

reményét fejezte ki, hogy az európai néppártok csoportjának céljai érdekében tett további 

erőfeszítései hamarosan oda vezetnek, hogy a párt tagja lesz az Európai Néppártnak 

Brüsszelben is. 

 

Határon átívelő együttműködés a település- és vidékfejlesztésért 
2013. április 24. – Vajdaság Ma 

Szerdán tartották meg Újvidéken a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület és a 

Vajdasági Regionális Fejlesztési Ügynökség által életre hívott JUAN, azaz a Joint Urban 

and Agglomeration Network elnevezésű IPA-projektum záró konferenciáját. A program 

célja az integrált városfejlesztési stratégiák elkészítése során szerzett magyarországi 

tapasztalatok átadása volt a szerbiai partnereknek, ugyanis az európai uniós országok 

esetében a városok fejlesztéséhez kapcsolódóan integrált várostervezési stratégiát kell 

készíteni. 

 

Vandalizmus az óbecsei katolikus temetőben 
2013. április 24. – Pannon RTV 

Sírokat rongáltak meg az óbecsei katolikus nagytemetőjében kedd reggel ismeretlen 

tettesek. A kárfelmérés csütörtökön a rendőrség jelenlétében zajlik. 
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http://www.vajma.info/cikk/kultura/8474/A-gyermek-fejlodese-szempontjabol-kiemelten-fontos-az-anyanyelvu-oktatas.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18454/A-Szerb-Halado-Part-az-Europai-Neppart-tagja-lett.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15375/Hataron-ativelo-egyuttmukodes-a-telepules--es-videkfejlesztesert.html
http://pannonrtv.com/web/?p=58193
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A Kós Károly Kollégium küldöttsége a Magyar Szóban 
2013. április 24. – Magyar Szó 

Kedden késő délután lapunk székházába látogattak az anyaországi Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap tanácsadó testületének tagjai. Ez a kollégium Kós Károly 

nevét viseli, elnöke, Barlay Tamás – aki egyben az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli 

főszerkesztőségének vezetője – elmondta, hogy a tizenegy tagú testület havonta tartja 

összejöveteleit, ezúttal Vajdaságban találkoztak kihelyezett ülésen. Ellátogattak a 

Vajdasági Rádió és Televízió épületébe, megismerkedtek a Magyar Szó és a Mozaik 

Televízió tevékenységével, ma a szabadkai Pannon Televízióban tesznek látogatást. 

 

A KMKSZ ismét nemet mondott az együttműködésre 
2013. április 24. – Hegedűs Csilla – Kárpáti Igaz Szó 

A június 2-án sorra kerülő beregszászi időközi polgármester-választáson való 

együttműködés esélyeiről kezdeményezett tárgyalást az UMDSZ a KMKSZ-szel a Kárpáti 

Igaz Szó tájékoztatása szerint. A két szervezet közti megállapodás nem jött létre, mindkét 

szervezet külön jelöltet indít a választáson. 

 

Precedensek 
2013. április 24. – Kőszeghy Elemér – Kárpáti Igaz Szó 

„A KMKSZ elnöke legjobb tudomásom szerint precedenst teremtett. Nem csupán 

Ukrajnában, hanem az egész Kárpát-medencében. Én legalábbis még nem hallottam és 

nem olvastam sehol arról, hogy az együtt élő, de más-más kisebbségi közösséghez tartozók 

érdekvédelmi szervezeteinek vezetői dehonesztáló megjegyzést tettek volna a másik 

közösségre” – áll a Kárpáti Igaz Szó publicisztikájában. A cikk szerint Kovács Miklós a 

2000 című országos ukrán hetilapnak adott interjújában „nemes egyszerűséggel 

komolytalannak nevezett minden Kárpátalján élő kisebbségi közösséget csak azért, mert 

azoknak nincsen pártjuk. A ruszinokat és a cigányokat nevesítve azt is hozzáfűzte, hogy 

míg az egyik könnyen megvásárolható, addig a másik egy csupa lumpenből és bűnözőből 

álló népcsoport.” 

 

Megjelent Katona József Bánk bán című drámája horvát nyelven 
2013. április 24. – Új Magyar Képes Újság 

A napokban megjelent a magyar drámairodalom egyik legismertebb darabja horvát 

nyelven: Katona József  Bánk bán című tragédiájáról van szó. A könyv ünnepélyes 

bemutatóját  április 18-án tartották a Zágrábi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karának Hungarológia Tanszékén. Az ötfelvonásos drámát a Zágrábi Tudományegyetem 

hungarológia szakos diákjai ültették át horvátra fordítói szeminárium keretein belül. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1951/kozelet_media/95770/A-K%C3%B3s-K%C3%A1roly-Koll%C3%A9gium-k%C3%BCld%C3%B6tts%C3%A9ge-a-Magyar-Sz%C3%B3ban.htm
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13212
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13217
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4460-megjelent-katona-jozsef-bank-ban-cim-dramaja-horvat-nyelven
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Az idén is botrányos lett a zágrábi elosztás 
2013. április 24. – Új Magyar Képes Újság 

Április 18-án ülésezett a zágrábi Kisebbségi Tanács, napirenden a kisebbségi szervezetek 

támogatására szánt 2013. évi támogatási összegek elosztása szerepelt. A MESZ-nek 2 

millió 750 ezer kúna, a HMDK-nak 1 millió 652 ezer kúna áll rendelkezésére ebben az 

évben. Míg a MESZ tagszervezetei átlagban 40-50 ezer kúna támogatásban részesülnek, a 

legmagasabb támogatási összeg pedig 90 ezer kúna, addig a HMDK-s kultúregyesületek 

átlagban 30-40 ezer kúna támogatást kapnak, a maximális összeg pedig 65 ezer kúna. 

Kiadói tevékenységre is többet kap a MESZ, mint a HMDK. Ugyanolyan jellegű 

kiadványokra 70 ezer kúnával többet. A rendezvények támogatásában is különbséget 

tettek: 270 ezerrel többet kap idén a MESZ. 

 

A kétnyelvű oktatásban nem várhatók negatív változások 
2013. április 24. – Népújság 

Múlt héten Göncz László nemzetiségi képviselőt fogadta Jernej Pikalo oktatási miniszter, a 

megbeszélésen a válság jegyében a kétnyelvű oktatás helyzete került terítékre. A miniszter 

elfogadhatónak tartja a kisebbségi javaslatokat, követeléseket. Jernej Pikalo oktatási 

miniszter teljes mértékben egyetértett Göncz László azon alapvető elvárásával, miszerint a 

kétnyelvű területen működő kétnyelvű oktatási modell a szervezés, a normatívák területén 

külön megvilágítást, kezelést igényel. Ezért az esetleges módosítások előtt a szaktárca 

mindenképpen egyeztet az illetékes szakintézményekkel, illetve a kétnyelvű oktatási 

intézmények alapítóival, a magyar kisebbségi szervezetekkel. 

 

Magyar egyházi olvasmányok a dobronaki gyerekeknek 
2013. április 24. – Népújság 

Kedden a dobronaki Szent Jakab Otthonban Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának 

elnöke, illetve Cár Anna, a dobronaki magyar önkormányzat (DKMÖNK) elnöke egyházi 

témájú olvasmányokat, könyveket, kép- és hanghordozókat adott át Štihec Simon 

dobronaki plébánosnak. Az olvasmánycsomag átadása után sajtótájékoztató következett, 

ezen az adományozás jelentőségét méltatták. 

 

Vári élmények kicsiknek 
2013. április 24. – Népújság 

A Lendvai Óvoda, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Lendvai Galéria közös 

szervezésében idén is megrendezésre került a muravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi 

találkozója. A vidám eseményen mintegy 100 gyerek vett részt a Muravidék összes 

kétnyelvű óvodájából. A gyülekező reggel 9 órakor a lendvai művelődési ház előtt volt, 

innen a gyerekek és óvónőik gyalog vonultak fel a lendvai várhoz, ahol ágyúlövéssel 

köszöntötték őket. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4461-az-iden-is-botranyos-lett-a-zagrabi-elosztas
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6440-a-ketnyelv-oktatasban-nem-varhatok-negativ-valtozasok
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6444-magyar-egyhazi-olvasmanyok-a-dobronaki-gyerekeknek
http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/6437-vari-elmenyek-kicsiknek
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Rajongásig szerette a magyarokat 
2013. április 24. – Népújság 

Egész napos konferenciával emlékezett a Magyar Egészségügyi Társaság és annak helyi 

tagozata szombaton a Bánffy Központban dr. Tomka Miklósra, aki orvosi hivatása mellett 

a magyarság szolgálatát is szívügyének tartotta. 

 

A szép eredmények mögött tanulás és tudás van 
2013. április 24. – RTV Slovenija Hidak 

„Kézfogás a Magyar-Szlovén határon innen és túl” című projekt keretében ma délelőtt 

magyar történelmi vetélkedőn vettek részt a Muravidéki általános iskolások és 

szakközépiskolások. A projekt megvalósításában szlovén oldalról a Lendva Községi Magyar 

Nemzeti Önkormányzati Közösség, mint projektpartner, a magyar oldalról a Lámfalussy 

Sándor Szakközépiskola és Szakiskola Lenti intézménye, mint vezető partner vett részt. A 

projekt menedzser a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség volt. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6453-rajongasig-szerette-a-magyarokat
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6147
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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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