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Victor Ponta „engedékenyebb” 
2013. április 26. – Krónika, Szabadság, Magyar Nemzet 

Az európai normákkal összhangban megpróbáljuk megtalálni a magyar közösség jobb 

képviseletére és az összes jog biztosítására a megoldásokat – jelentette ki Victor Ponta 

román miniszterelnök az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének strasbourgi 

ülésszakán, magyar képviselők kérdéseire válaszolva. A román miniszterelnök beszédében 

számos ígéret hangzott el az erdélyi magyarok jogainak szavatolásáról. Kifejtette: a magyar 

közösség a decemberi parlamenti választásokon kinyilvánította akaratát, és jelenleg is van 

parlamenti képviselete, amellyel együttműködve képesek megtalálta a megoldást a 

felmerülő problémákra. Bár a román miniszterelnök a Székelyföld területi autonómiájával 

kapcsolatos kérdésre kitérő választ adott, elmozdulásnak tekinthető a székelyzászló 

ügyben kifejtett álláspontja. 

 

Nikolić térdet hajt Srebrenicáért 
2013. április 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Térden állva kérem, hogy bocsássanak meg Szerbiának a Srebrenicában elkövetett 

bűnökért – jelentette ki Tomislav Nikolić szerb államfő a boszniai BHT televízióban, 

hozzátéve, hogy hamarosan felkeresi a boszniai kisvárost. Nikolić ugyanakkor tagadta, 

hogy a történtek népirtásnak minősülnek. A szerb államfő azt is mondta, hogy számára a 

boszniai Szerb Köztársaságban élő szerbek bosnyákok, még ha közülük egyesek nem is 

örülnek, ha így nevezik őket. 

 

Közös uniós érdekek Horvátországgal 
2013. április 26. - Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Hamarosan magyar kulturális intézet nyílik Zágrábban – jelentette be a hivatalos 

horvátországi látogatáson tartózkodó Martonyi János. A külügyminiszter látogatást tett 

Ivo Josipovic államfőnél, fogadta őt a horvát parlament elnöke, Josip Leko, és 

tárgyalásokat folytatott Vesna Pusic külügyminiszterrel, aki emlékeztetett, hogy hazánk 

nagyon sokat segített Horvátországnak az uniós tagság elérésében. A találkozón szó esett a 

transzeurópai hálózatok összekapcsolásáról, a közelekedési, energetikai stratégiákról, a 

Baltikumot és az Adriát összekötő vonalakról. 

 

Nem a határon túli szavazatok döntik el a magyar választásokat 
2013. április 25. – MTI, bumm.sk 

A határon túlról leadott szavazatok várhatóan nem befolyásolják majd érdemben a jövő évi 

országgyűlési választásokat - állapították meg csütörtökön a Mérők klubja elnevezésű 

rendezvényen részt vevő társadalomkutatók. Abban is egyetértettek, hogy a feladat 

költségessége miatt nem készítenek felmérést a külhoni magyarok pártpreferenciáról. 
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Kevés hír foglalkozik a határon túli magyarsággal 
2013. április 25. – MTI, hirek.sk 

A kiemelt, esti híradók beszámolóinak 37,5 százalékában jelent meg magyar politikai 

tartalom - derült ki a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének 2013. első negyedévre 

vonatkozó mennyiségi vizsgálatából. A három közszolgálati (M1, Duna Tv, Kossuth rádió) 

és két jelentős befolyásolási erővel bíró kereskedelmi csatorna (RTL Klub, TV2) esti 

híradóinak vizsgálata alapján megállapítható, hogy az év első három hónapjának 3356 

magyar vonatkozású híre közül mindössze 125 foglalkozott a határon túli magyarsággal. A 

TV2-n kettő beszámoló volt e témában, az RTL Klubon egyetlenegy sem. 

 

Pârvulescu: módosulhat az alkotmány első cikkelye 
2013. április 25. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro 

Előfordulhat, hogy Romániának néhány éven belül módosítania kell az alkotmány első 

cikkelyét – jelentette ki Cristian Pârvulescu, az idénre tervezett alaptörvény-módosítás 

előkészítésével megbízott Alkotmányozó Fórum elnöke. Erre akkor lehet szükség, ha új 

európai alapszerződést dolgoznak ki, ebben az esetben ugyanis több szuverenitást kell 

Brüsszel számára biztosítani – szögezte le Pârvulescu szerda este egy, az 

alkotmánymódosításról szóló marosvásárhelyi fórumot követően. 

 

Az erdélyi magyarok csak kevéssel élnek rosszabbul a magyarországiaknál 
2013. április 25. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Az erdélyi magyarok csak kevéssel élnek rosszabbul, mint a magyarországiak, és az anyagi 

helyzetük megítélésében elégedettebbek, mint a magyarországiak - jelentette ki Veres 

Valér szociológus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem előadó tanára szerda este egy 

tudományos előadáson Kolozsváron. 

 

Várhatóan Peti András lesz Marosvásárhely új alpolgármestere 
2013. április 25. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Nem hozott döntést a marosvásárhelyi RMDSZ-frakció tegnapi ülésén az új 

alpolgármester-jelölt személyét illetően - nyilatkozta a Transindex megkeresésére Peti 

András, az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsi frakciójának vezetője, a marosvásárhelyi 

RMDSZ-szervezet elnöke. Elmondta, a csütörtök délutáni városi tanácsülésen az 

önkormányzati képviselői testület is tudomásul veszi Józsa lemondását, de az új 

alpolgármestert várhatóan a májusi rendes tanácsülésen fogja megválasztani. 

 

Próbafelvételit szervez a MOGYE 
2013. április 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Próbafelvételit szervez több erdélyi és partiumi városban a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE). A próbafelvételi körút a Bethlen Gábor Alap 
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támogatásával valósul meg, a Studium Alapítvány és a Marosvásárhelyi Magyar 

Diákszövetség közreműködésével.  

 

Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a Bernády Gyögy iskolanevet 
2013. április 25. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a marosvásárhelyi 2. számú Általános Iskola 

Bernády György egykori polgármesterről történő elnevezését. Iulian Boldea és Corina 

Teodor, a Petru Maior Egyetem tanárai, valamint Pop Tămas Dimitrie nyugalmazott 

könyvtárigazgató szerint az iskolának a I. Ferdinand nevet kellene viselnie, hiszen ezt a 

nevet viselte a két világháború között is. Az ügyben végleges döntést az önkormányzati 

testület fog hozni, az eljárás következő és egyben utolsó lépéseként. A megyei bizottság 

pusztán véleményező hatáskörrel rendelkezik. 

 

Székelyföldi jobbikos csoportok alakultak 
2013. április 25. – Bencsik János – Erdély Ma, alfahir.hu 

Partium után Székelyföldön is zászlót bontott a Jobbik: vasárnap Marosvásárhelyen, 

hétfőn Székelyudvarhelyen, szerdán Csíkszeredában alakultak meg a nemzeti radikális 

párt csoportjai. Csütörtökön Sepsiszentgyörgyön is összegyűlnek a helyi tagjelöltek, ezzel a 

Kárpát-medence minden nagyobb magyarlakta régiójában jelen lesz a Jobbik. 

 

A Jobbik Tőkéséknek: nem vagyunk konkurencia 
2013. április 25. – maszol.ro 

Nem tagtoborzást végez a Jobbik, hanem „pártsejteket”, hivatalosan be nem jegyzett 

megyei, régiós, baráti köröket kívánnak működtetni Erdélyben – közölte székelyföldi 

körútjának csíkszeredai állomásán Szávay István országgyűlési képviselő. A Jobbik 

nemzetpolitikai kabinetjének elnöke lejárató, magyarellenes kampánnyal, riogatással is 

megvádolta sajtótájékoztatóján a maszol.ro-t és a Bihar megyei RMDSZ-t. 

 

Kőröspatakon nincs háború – Nem kötelező magyarul tudni a jegyzőnek 
2013. április 25. – Erdély Ma 

Egy községi jegyzőnek nem kötelező a kisebbség nyelvének magas szintű ismerete – 

döntött a Legfelső Semmitőszék. A testület ezzel végleges és visszavonhatatlan módon 

elutasította a köztisztviselők országos hatóságának fellebbezését a kőröspataki jegyző 

ügyében. 

 

Érdekből szeretni 
2013. április 26. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke Victor Ponta strasbourgi beszéde kapcsán megjegyzi: “Mivel 

bizonyítási kényszerben van, a magyar politikai szervezeteknek a nemzetközi fórumok 

befolyását is kihasználva addig kell ütniük a vasat, amíg meleg. Egyértelművé kell tenni: 

Pontának nem ígéretekkel, hanem tettekkel kell bizonyítania, hogy „szeret” bennünket”. 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=32770
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140466&cim=szekelyfoldi_jobbikos_csoportok_alakultak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/11686-a-jobbik-tokeseknek-nem-vagyunk-konkurencia
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140479&cim=korospatakon_nincs_haboru_nem_kotelezo_magyarul_tudni_a_jegyzonek


 

 

 

 

 

 
5 

Az osztrák óriásberuházás gazdasági összefüggéseit elemezte Králik László 
szenátor 
2013. április 26. – Krónika 

A Holzindustrie Schweighofer osztrák cég székelyföldi térhódításának előnyeit, hátrányait 

és veszélyeit elemezte csürtökön Klárik László. A Kovászna megyei RMDSZ-es szenátor 

sajtótájékoztatón mutatta be következtetéseit. Hangsúlyozta, ha az érzelmek alapján 

kellene dönteni, egyértelműen a Rétyre tervezett beruházás ellen foglalna állást. 

 

Rendőri túlkapásért tett panaszt az MPP 
2013. április 26. – Krónika 

A Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságnál (ATOP) tett panaszt Kulcsár Terza 

József, a Magyar Polgári Párt megyei elnöke, amiért az elmúlt hétvégén a rendőrök 

bekísérték a helyi termékek vásárlására villámcsődülettel buzdító fiatalokat. Az elmúlt 

hétvégén a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom hat sepsiszentgyörgyi tagja a 

bevásárlóközpontok előtt biztatta a helyi termékek vásárlására az arra járókat. 

 

Nyílt napot tartottak a PKE-n 
2013. április 26. – Krónika 

„Ne szabjátok magatokat a világhoz!” – intette a fiatalokat Tőkés László, a nagyváradi 

Partiumi Keresztény Egyetem alapítója és elnöke csütörtökön, a felsőoktatási 

intézményben szervezett nyílt napon. A váradi egyetemen a héten zajlik a Partiumi 

Egyetemi Napok elnevezésű rendezvénysorozat, amelynek keretében csütörtökön nyílt 

napot tartottak az érdeklődő végzős gimnazistáknak. 

 

Csalások a Bajor utca ügyében? 
2013. április 26. – Krónika 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) döntésére vár az Erdélyi Magyar 

Néppárt, illetve azok a magánszemélyek, akik a nagyváradi Bajor Andor utca 

névváltoztatási procedúrájának visszásságaira hívták fel a figyelmet. A külvárosi utca lakói 

nemrég beadvánnyal kérték a városvezetőségtől, hogy utcájuk ne viseljen magyar nevet, a 

kérésnek pedig a helyi önkormányzat polgármesteri ajánlással, egyhangú szavazással 

eleget is tett. 

 

Vasúti kétnyelvűség: a közlekedési tárcával tárgyal a Kerekasztal 
2013. április 25. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

árgyalásra invitálta a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szakértőit a közlekedési és 

régiófejlesztési minisztérium. A május hatodikán esedékes megbeszélésre a magyarok 

lakta községek polgármestereinek kérvényei ügyében kerül sor, témáját az állomásnevek 
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megváltoztatásának kérdése adja azon településeken, melyekben a magyar nemzetiség 

részaránya meghaladja a húsz százalékot. 

 

Új SNS: már nem a magyarok, Brüsszel a fő ellenség 
2013. április 25. – bumm.sk, hirek.sk 

Ján Slota kizárásával új szakasz kezdődik a párt életében, jelentette ki a Szlovák Nemzeti 

Párt elnöke, Andrej Danko. Danko szerint a párt jelenleg a padlón van, ezért szükséges a 

megújulás, és ennek egyik eleme a régi arcok eltávolítása. „Az SNS-nek világos ideája van. 

Ma nem a magyarok jelentik a fő problémát, hanem Brüsszel” - jelentette ki a pártelnök, 

akinek nem tetszik a nemzeti kompetenciák Brüsszel kezébe adása. 

 

Félcigány seggnyalónak tartja utódját Ján Slota 
2013. április 25. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Hazug félcigánynak nevezte Andrej Dankot, a Szlovák Nemzeti Párt új elnökét Ján Slota, 

akit szerdán kizártak a pártból. Az SNS-ből kiebrudalt egykori pártvezér kizárása kapcsán 

elmondta: szomorúsággal tölti el Danko viselkedése, mivel ő „építette fel” a jelenlegi 

elnököt, aki a bizalmába férkőzött és a "hátsó felébe mászott”. 

 

Felvidéki sétát szervez a Rákóczi Szövetség 
2013. április 25. – MTI, bumm.sk 

A Rákóczi Szövetség 13. alkalommal szervezi meg péntektől vasárnapig a Felvidéki séta 

programját, amelyen magyarországi és felvidéki középiskolások vesznek részt. A program 

célja a felvidéki városok, magyar vonatkozású kulturális és történelmi emlékhelyek 

felkeresése és megismertetése. Ezzel együtt kiemelt cél, hogy a Kárpát-medencei ifjúsági 

szervezetek diákjai megismerjék egymást és egy jó hangulatú hétvégét töltsenek el 

közösen. 

 

Berényi József: Vegyük kezünkbe sorsunk irányítását! 
2013. április 25. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja járási szervezetei gőzerővel készülnek a kerületi önkormányzati 

választásokra. A járási konferenciák csaknem felét már maga mögött tudja a párt. Berényi 

József, az MKP elnöke a párt közlönyében fontosnak nevezte, hogy „az emberek 

megértsék, elfogadják, hogy sorsunk irányítását saját kezünkbe kell venni. A megyei 

önkormányzatok egyfajta önigazgatásra adnak lehetőséget, azzal azonban csak akkor 

élhetünk, ha a mi magyar képviselőink fogják képviselni megalapozott és jogos 

állampolgári és kisebbségi igényeinket.” 

 

Kulturális támogatások: Semmi új a nap alatt 
2013. április 25. – Felvidék Ma 

A jelek szerint  Szlovákiában ez évben sem várható szemléletváltozás a kisebbségek 

kulturális támogatásának meghatározása során. A számottevő nézettséggel rendelkező 
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hírportálok közül csak a Felvidék.ma kiadójának pályázatát utasították el már az első 

körben. 

 

Galbavý az MKP támogatását kérte Nyitra megye elnöki tisztségére 
2013. április 25. – Felvidék Ma 

Tomáš Galbavý, az SDKÚ-DS volt parlamenti képviselője megpályázná Nyitra megye 

elnöki tisztségét. Ehhez az MKP támogatását is kéri. 

 

Nyolcadik alkalommal írtak ki pályázatot Komáromban a Jókai-díjra 
2013. április 25. – Felvidék Ma 

A napokban nyolcadik alkalommal írt ki pályázatot a Jókai-díjra a komáromi Jókai 

Közművelődési és Múzeum Egyesület, valamint a budapesti Falvak Kultúrájáért 

Alapítvány.  A díjalapítás fontos rendeltetése, hogy emléket állítsanak Jókai Mórnak, 

Komárom szülöttének, illetve a magyar fiatalokat írásra motiválják. 

 

Elkezdődtek a Tompa napok Rimaszombatban 
2013. április 25. – Felvidék Ma 

Megnyitották a szép szó versenyét Rimaszombatban. A XXII. Tompa Mihály Országos 

Vers- és Prózamondók, Énekelt Versek és Lírai Színpadok országos döntője április 25-én a 

„Nyelvében él a národnostná menšina" című kiállítás megnyitójával kezdődött. Idén a 

rozsnyói Nyéky Anna és a rimaszombati Sebők Valéria kapták a Kulcsár Tibor-díjat. 

Pénteken a vers- és prózamondók, ill. a lírai színpadok versenyeznek. 

 

Óbecse: Vandálok garázdálkodtak a belvárosi temetőben 
2013. április 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Április 23-ára virradó éjszaka ismeretlen tettesek sárgarézből készült kereszteket, betűket, 

vázákat és más fémtárgyakat loptak el az óbecsei belvárosi katolikus temető kápolnájából. 

Fuderer László plébános szerint a kár megközelítőleg ezer euró. A tolvajok 15 sírt is 

megrongáltak, és betörtek a ravatalozókba is. Az esetet Vuk Radojević polgármester és 

Knézi Péter, a községi képviselő-testület elnöke is elítélte. Elmondásuk szerint 

őrszolgálattal vagy videofelügyelettel kell a jövőben gondoskodni a temető biztonságáról. 

 

Határon átnyúló fürdőfejlesztés 
2013. április 25. – Vajdaság Ma 

Az Alföld termálvizekben rendkívül gazdag, s ezt az elmúlt évtizedben egyre több település 

próbálta kihasználni. A fürdőfejlesztésekre számos önkormányzat kitörési pontként 

tekintett, de nem minden beruházás hozta meg a várt eredményt. Az Európai Unió 

Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programja keretében 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/39257-elkezdodtek-a-tompa-napok-rimaszombatban
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15378/Obecse-Vandalok-garazdalkodtak-a-belvarosi-temetoben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15381/-Hataron-atnyulo-furdofejlesztes.html
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lehetőség nyílik a térség fürdőfejlesztéseinek szakmai összehangolására a Szegedi 

Tudományegyetem vezetésével. 

 

Vučić: Népszavazás, egy feltétellel 
2013. április 25. – Vajdaság Ma 

Miután ma a koszovói szerbek Belgrádban tárgyaló képviselői népszavazás kiírását 

követelték a brüsszeli megállapodással kapcsolatban, Aleksandar Vučić, a kormány első 

alelnöke azt üzente, a hatalom kész a népszavazás kiírására, egy feltétellel, hogy utána 

mindenki elfogadja a többség akaratát. „Ha a koszovói szerbek kedden azt mondják, ez a 

követelésük, és nyilatkoznak ezzel a feltétellel kapcsolatban, a referendum 15 nap múlva 

megtartható” – üzente a kormány első alelnöke. 

 

Az SNS-nek háromszoros a támogatottsága a DS-hez képest 
2013. április 25. – Vajdaság Ma 

Ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának Szerbiában, a Szerb Haladó Párt (SNS) 

lenne a befutó 38,7 százalékkal, mögötte a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) állna 13,4 

százalékos támogatottsággal, a harmadik helyen pedig a Demokrata Párt (DS) végezne 12,1 

százalékkal – mutatja a Faktor plus ügynökség kutatása. A DSS a képzeletbeli 

választásokon a szavazatok 8,3 százalékát szerezné meg, az LDP 5,1 százalékot, az URS 

4,8-et, az SRS 3,5-et, a Dveri pedig 3,1 százalékot. 

 

Tanuljunk anyanyelvünkön! 
2013. április 25. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A magyarországi Rákóczi Szövetség a Felvidéken évek óta megszervezi beiskolázási 

programját, amelynek célja, hogy minél több szülőt meggyőzzön arról, hogy a magyar 

oktatás mellett tegyék le a voksukat. Első alkalom, hogy idén Vajdaság is kiemelt figyelmet 

kap, és a Rákóczi Szövetség bekapcsolódott a Magyar Nemzeti Tanács Vackor iskolába 

indul, én is... című beiskolázási programjába, és 350 tanszercsomagot ajánlott fel a 

szórványban első osztályba induló kisdiákok számára. 

 

Megalakult a bizottság, lehet elemezni a deklaráció szövegét 
2013. április 25. – Pannon RTV 

Megalakult a tartományi parlament Alkotmányügyi-jogi Bizottsága. A testület a négy 

hiányzó tag megválasztásával már hozzáláthat a Vajdaság alkotmányos és törvényes 

jogainak védelméről szóló nyilatkozat elemzéséhez. A vajdasági képviselőház csütörtöki 

nem volt szó a deklaráció tartalmáról. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18464/Vucic-Nepszavazas--egy-feltetellel.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18465/Az-SNS-nek-haromszoros-a-tamogatottsaga-a-DS-hez-kepest.html
http://www.magyarszo.com/hu/1951/kozelet_oktatas/95763/Tanuljunk-anyanyelv%C3%BCnk%C3%B6n!.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=58287
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Az UMDSZ elítéli a beregszászi Petőfi-szobor felgyújtását 
2013. április 25. – MTI, hirado.hu 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöksége csütörtökön közzétett 

nyilatkozatában roppant aggasztónak nevezi, hogy a vereckei honfoglalási emlékmű után 

Beregszászon, a kárpátaljai magyarság szellemi-kulturális központjában is gyújtogatnak a 

magyar emlékhelyeken. 

 

A magyarok az elferdített történetírás tükrében 
2013. április 26. – Kárpátalja 

Az utóbbi időben az ukrán nacionalisták és szélsőséges nézeteket vallók irányából egyre 

több támadás éri a magyarokat, s mindent, ami számukra kedves. Gondolhatunk itt 

nemcsak a vereckei emlékmű, az ungvári Petőfi-szobor, a tiszaújlaki Turul-emlékmű 

meggyalázására, hanem a múlt hónapban magyarokat ért támadásokra, magyarellenes 

megnyilvánulásokra is. A legnagyobb történelmi ferdítésekről dr. Bocskor Andrea 

történészt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárát kérdezte a Kárpátalja 

hetilap. 

 

Újabb becsületsértési-rágalmazási per 
2013. április 25. – Új Magyar Képes Újság 

Tokai Istvánt, Laskó polgármesterét 5000 kúna pénzbírságra ítélte, valamint három évre 

visszamenőleg a kamatok megfizetésére kötelezte a pélmonostori járásbíróság. Tokai 

István, Laskó polgármestere, valamint Juhász Sándor, a MESZ elnöke 2010. június 15-én 

Pélmonostoron, a MESZ székházában megtartott sajtótájékoztatón arról beszéltek, azért 

nem íratják a szülők magyar iskolába gyerekeiket a Bellyei járásban, mert a laskói 

általános iskola pedagógusainak egy része alkalmatlan a tanári feladatok ellátására. 

 

Egy példamutató karancsi család 
2013. április 25. – Új Magyar Képes Újság 

A karancsi Szabó Attila és felesége, Julianna mindig is szívügyüknek tekintették a magyar 

nyelvű oktatást, viszont településükön ez már a 70-es évek végétől nem működött. A 90-es 

évek közepén, amikor gyermekeik iskoláskorúak lettek, sikerült kiharcolniuk, hogy 

újrainduljon a magyar tagozat, így lányaik már anyanyelvükön kezdhették meg 

tanulmányaikat saját lakhelyükön. A középiskolát is anyanyelvükön végezték, ám az eszéki 

horvát tannyelvű egyetemen folytatott tanulmányaikat ez semmiképpen sem befolyásolja 

hátrányosan, sőt. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/04/25/09/Az_UMDSZ_eliteli_a_beregszaszi_Pet_fi_szobor_felgyujtasat_.aspx?source=hirkereso
http://www.karpataljalap.net/2013/04/26/magyarok-az-elferditett-tortenetiras-tukreben
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4464-ujabb-becsueletsertesi-ragalmazasi-per
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4465-egy-peldamutato-karancsi-csalad
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Az év műfordítója lett Detoni Xénia 
2013. április 25. – Új Magyar Képes Újság 

A kortárs magyar irodalom horvát fordítója,  lett az év műfordítója és kapta meg az Iso 

Velikanović-díjat a Horvát Nemzeti Levéltárban tartott ünnepségen. - Nádas Péter 

Párhuzamos történetek című regényének horvát fordításáért ítélte nekem a horvát 

kulturális minisztérium különbizottsága a 2012-es év legjobb műfordításáért járó Iso 

Velikanović-díjat - mondta el Detoni Xénia. 

 

Könyvtárosok vendégségben 
2013. április 25. – Új Magyar Képes Újság 

A horvátországi Magyar Központi Könyvtár (MKK) és a bajai városi könyvtár 

együttműködésének köszönhetően utóbbi munkatársai játékos gyermekfoglalkozásokat 

tartottak hétfőn a laskói és a vörösmarti, míg kedden a kórógyi általános iskolában és az 

eszéki magyar iskolaközpontban. 

 

Nem emelkednek a létszámok 
2013. április 25. – Volksgruppen 

Intenzív tárgyalások után mégsem emelik meg a burgenlandi kétnyelvű osztályok 

maximális diáklétszámát. Az általános iskolák és új középiskolák kétnyelvű osztályainak 

létszámát a tartományi kormány és a tartományi iskolatanács takarékossági okok miatt 

kívánta növelni. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4463-az-ev-mforditoja-lett-detoni-xenia
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4462-koenyvtarosok-vendegsegben-
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/181677/
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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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