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Orbán Viktor: Az idő a magyar nemzetnek dolgozik 
2013. április 26. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Az Európai Unión kívül lévő kárpátaljai magyarságot csak egy államhatár választja el 

Magyarországtól, „egy vonal a térképen, amelynek jelentősége egyre inkább fogy a 21. 

század valóságában” - jelentette ki Orbán Viktor Beregszászon pénteken. A miniszterelnök 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán mondott beszédében hangsúlyozta: a 

nyolc ország területén élő magyar nemzetnek dolgozik az idő, „a jövő a mi oldalunkon áll, a 

korszellem a mi vitorlánkat dagasztja, a mi hajónkat hajtja”. Az egynapos kárpátaljai 

látogatáson tartózkodó miniszterelnök a kormány nevében elvi megállapodást írt alá a II. 

Rákóczi Ferenc Főiskola félmilliárd forintos támogatásáról. 

 

A helyi magyarság képviselőivel találkozott Lendván Martonyi János 
2013. április 26. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap 

A helyi magyarság képviselőivel folytatott megbeszélést április 26-án Lendván, Martonyi 

János külügyminiszter, miután Ljubljanában tárgyalt szlovén kollégájával, Karl Erjaveccel. 

Martonyi a Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (MMNÖK) 

székházában találkozott többek között Horváth Ferenccel, a közösség tanácsának 

elnökével és Göncz Lászlóval, a szlovén parlament magyar képviselőjével. A találkozó után 

tartott sajtótájékoztatón a külügyminiszter azt hangoztatta: a muravidéki magyarság kis 

közösség, de mindent megtesz annak érdekében, hogy fennmaradjon, és megőrizze 

önazonosságát, kultúráját. Elmondta: lenyűgözte, hogy milyen gazdag kulturális élete van 

a helyi magyar közösségnek, amely szerinte minden csodálatot és elismerést megérdemel. 

 

A magyarság összetartozását is erősíteni fogja a NÖI 
2013. április 26. – MTI, hirado.hu 

A Nemzeti Sírkert és egyéb, az épített örökség körébe tartozó emlékhelyek gondozása 

mellett a magyarság identitásának megőrzése és a nemzet összetartozásának megerősítése 

is a Miniszterelnökségen belül megalakuló Nemzeti Örökség Intézete (NÖI) feladatai közé 

tartozik majd. 

 

Lipšic ismét nekifut a kettős állampolgárság témájának 
2013. április 28. – SITA, bumm.sk 

Daniel Lipšic és Jana Žitňanská, az Új Többség két, parlamentben függetlenként 

tevékenykedő képviselője újra előhúzza a kettős állampolgárság témáját. Módosító 

javaslatuk értelmében az is megkapná a státuszt, aki állandó lakhellyel rendelkezik a 

befogadó ország területén. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/04/26/16/Orban_Az_id_a_magyar_nemzetnek_dolgozik_.aspx?source=hirkereso
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-helyi-magyarsag-kepviseloivel-talalkozott-lendvan-martonyi-janos
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/04/26/16/A_magyarsag_osszetartozasat_is_er_siteni_fogja_a_NOI.aspx?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/81625/lipsic-ismet-nekifut-a-kettos-allampolgarsag-temajanak.html
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Liviu Dragnea szerint felelősségvállalással fogadja el a regionalizációs 
törvényt a kormány 
2013. április 26. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Krónika, Szabadság 

Liviu Dragnea abban reménykedik, hogy felelősségvállalással fogadja el a kormány a 

regionális átszervezésről szóló törvényt. A miniszterelnök-helyettes szerint erre 

novemberben kerülhet sor, az alkotmány módosítását követően. Dragnea kolozsvári 

sajtótájékoztatóján elmondta, a nyár folyamán véglegesítik a regionális átszervezési tervet, 

amelyet regionális szintű közvita követ, ezután kerülhet sor a felelősségvállalásra. 

 

Május végén lehet új alpolgármestere Marosvásárhelynek 
2013. április 26. – Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Május végén választhat új alpolgármestert a hét elején lemondott Józsa Tibor helyére a 

marosvásárhelyi önkormányzati testület – nyilatkozta az MTI-nek Peti András, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) marosvásárhelyi szervezetének az 

elnöke. Peti András elmondta, a csütörtök délutáni tanácsülésen a testület tudomásul vette 

Józsa Tibor lemondását. Hozzátette, május 30-án tartja a következő rendes ülését a 

testület, ekkor kerülhet sor az új alpolgármester megválasztására. 

 

Civil cáfolat Tamás Sándornak 
2013. április 26. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Kategorikusan visszautasítják a háromszéki civil szervezetek Tamás Sándornak, a 

Kovászna megyei tanács elnökének azon kijelentését, miszerint politikai késztetésre 

nyilvánultak meg az osztrák megaberuházás kapcsán.  

 

A dr. Bernády György iskola nem etnikai kérdés, hanem a békés együttélés 
lépcsőfoka 
2013. április 27. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika 

„Alkalmatlannak tartjuk a Maros Megyei Névadó Bizottság azon tagjait, akik leszavazták a 

2. számú Általános Iskola vezetőtanácsa és a helyi önkormányzat Névadó Bizottsága által 

javasolt dr. Bernády György megnevezést. Tettük nem csak a város múltja iránti 

tiszteletlenségről, de rosszindulatról és etnikai feszültségkeltésről tanúskodik.” – írja mai 

sajtóközleményében Jakab István, az EMNP elnöke. 

 

Öt szórványmegye diákjai találkoztak Szilágysomlyón 
2013. április 27. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Nagyra értékeli a MAKOSZ-nak azt a kezdeményezését, hogy szórványtalálkozót szervez – 

hangsúlyozta Winkler Gyula pénteken Szilágysomlyón, ahol a Romániai Magyar 

Középiskolások Szövetsége szervezésében öt szórványmegye diákjai találkoztak.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32778
http://itthon.transindex.ro/?hir=32778
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140555&cim=majus_vegen_lehet_uj_alpolgarmestere_marosvasarhelynek
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/civil-cafolat-tamas-sandornak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140612&cim=a_dr_bernady_gyorgy_iskola_nem_etnikai_kerdes_hanem_a_bekes_egyutteles_lepcsofoka
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140612&cim=a_dr_bernady_gyorgy_iskola_nem_etnikai_kerdes_hanem_a_bekes_egyutteles_lepcsofoka
http://itthon.transindex.ro/?hir=32780
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Kelemen: óriási hiba lenne felelősségvállalással rendezni a régiók 
átszervezését 
2013. április 27. – transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, maszol.ro, Krónika, 

Szabadság 

„A régiók átszervezése egy olyan kérdés, amely ennek az országnak minden egyes 

állampolgárát érinti. Éppen ezért a politikai osztálynak erkölcsi és törvényes kötelessége a 

népszavazás kiírása, majd a parlamenti vita. Az RMDSZ teljes mértékben ellenzi, hogy a 

kormány felelősségvállalással döntsön ebben a kérdésben” – jelentette ki Kelemen Hunor 

szövetségi elnök. Hozzátette, a szövetség 2011-ben is ellenezte ezt, akkor, amikor a 

Demokrata – Liberális Párt vetette fel a régiók átszervezésének ilyen módon való 

rendezését. 

 

Regionalizáció: az ellenzék jóváhagyásával vállal felelősséget a kormány 
2013. április 28. – transindex.ro 

A kormányzati felelősségvállalás előtt mindenképpen az RMDSZ-t és a PPDD 

beleegyezését kérik a régiók újrafelosztására – jelentette ki Victor Ponta. A kormányfő 

szerint a PDL-t nincs értelme megkeresni, ugyanis az „nem létezik”. A miniszterelnök 

szerint a régiós átalakítás egy olyan horderejű kérdés, melyre az USL egyedül nem 

vállalkozhat, az ellenzéki pártok beleegyezésére is szükség van. 

 

Együttműködő romániai és a magyarországi LEADER csoportok 
2013. április 28. – Krónika, Nyugati Jelen 

Magyarország támogatja a magyarországi és a romániai LEADER csoportok 

együttműködését - jelentette ki V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár Kolozsváron, 

A közös agrárpolitika kilátásai a 2014-2020-as programozási periódusban című 

konferencián. 

 

ET-megfigyelés Székelyföldön? 
2013. április 28. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának székelyföldi látogatását sürgette az ET 

parlamenti közgyűlésének strasbourgi ülésszakán Gaudi-Nagy Tamás jobbikos 

országgyűlési képviselő. Közleményében a képviselő arról tájékoztatott, Nils Muiznieks 

emberi jogi ET-biztos éves jelentésének vitájában azt kérdezte a strasbourgi illetékestől, 

mikor látogat el Székelyföldre, hogy segítséget adjon a többségében magyarok lakta régió 

területi autonómiájának megvalósításához. 

 

Közszállítási kedvezmény a Sapientia kolozsvári hallgatóinak is  
2013. április 28. – maszol.ro, Krónika 

Több mint tíz éves fennállása óta először részesülnek a Sapientia EMTE kolozsvári 

karának hallgatói közszállítási kedvezményben Kolozsváron. Az egyetem akkreditálását 

követve hallgatói jogosultak a városi tanács által támogatott kedvezményes buszbérletekre 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32781
http://itthon.transindex.ro/?hir=32781
http://itthon.transindex.ro/?hir=32784
http://kronika.ro/agrarvilag/egyuttmukodo-romaniai-es-a-magyarorszagi-leader-csoportok
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/et-megfigyeles-szekelyfoldon
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/11802-kozszallitasi-kedvezmeny-a-sapientia-kolozsvari-hallgatoinak-is
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– tájékoztatott vasárnap a felsőoktatási intézmény. Mindehhez az egyetemnek 

megállapodást kellett kötnie a Kolozsvári Közszállítási Vállalattal (RATUC).  

 

Bánsági Magyar Napok nyitány Újszentesen 
2013. április 28. – Nyugati Jelen 

Pénteken teltházas érdeklődés mellett indult útjára Újszentesen a XVIII. Bánsági Magyar 

Napok közművelődési rendezvénysorozat. Az újszentesi Kultúrotthonban Victor Malac 

polgármester és Miklós Árpád alpolgármester jelenlétében bemutatott 

Hagyománykeresőben néptáncműsoron temesvári, újszentesi és nagyszentmiklósi 

néptáncsoportok mindegy 150 tagja aratott megérdemelt sikert. 

 

Magyar kormánytámogatással létesülhet agráripari park Háromszéken 
2013. április 29. – Krónika 

Nem mondott le a Kovászna Megyei Tanács a Sepsiszentgyörgy melletti agráripari park 

megvalósításáról – derült ki a szombaton Illyefalván rendezett agrárinnovációs fórumon. 

A létesítmény a magyar kormány támogatásával jönne létre, és felvevőpiacot biztosítana a 

székelyföldi kistermelők számára. 

 

Nyugat-európai magyarok a felvidéki autonómia mellett 
2013. április 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Érden tanácskoztak a felvidéki Pro Kalondiensis Polgári Társulás meghívására észt-, finn-, 

svéd-, cseh- és németországi, valamint szlovákiai, dániai, angliai és hollandiai magyar 

szervezetek képviselői a felvidéki autonómiáról. 

 

Párbeszéd útján rendezné a szlovák-magyar ellentéteket az SNS 
2013. április 26. – MTI, hirek.sk 

Nagyobb problémának tartja Brüsszel Szlovákiával és a többi közép-kelet-európai 

országgal szembeni „diktatúráját” Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke, 

mint a szlovák-magyar kapcsolatok lezáratlan kérdéseit. Andrej Danko erről és a párt által 

a jövőben prioritásként kezelni kívánt kérdésekről beszélt az MTI-nek adott interjújában 

pénteken azzal összefüggésben, hogy kizárták a pártjából Ján Slotát, az SNS egykori 

elnökét. 

 

Galántán és Vágsellyén sem lesz Híd-MKP együttműködés 
2013. április 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Pénteken a Híd és az MKP tárgyalásokat folytatott a galántai és a vágsellyei járásban a 

megyei választásokon való együttműködés lehetőségeikről, ám nem sikerült 

megegyezniük. A Híd szerint az MKP képviselői a párt számára elfogadhatatlan ajánlattal 

érkeztek a tárgyalásokra: a vágsellyei járásban 3:1 arányt, a galántai járásban pedig 5:2 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/mi_magyarok_itt_a_szorvanyban_is_erosek_vagyunk.php
http://kronika.ro/gazdasag/budapesti-tamogatassal-letesulhet-agraripari-park-haromszeken
http://www.bumm.sk/81568/nyugat-europai-magyarok-a-felvideki-autonomia-mellett.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130426114205/Parbeszed-utjan-rendezne-a-szlovak-magyar-ellenteteket-az-SNS.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130427122010/MPK-Most-Hid-targyalas-kinek-van-megkotve-a-keze.html
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arányt javasoltak az MKP javára. Az MKP az ajánlatát a 2009-es megyei választások 

eredményei alapján tette meg, a Híd szerint ezzel „teljesen figyelmen kívül hagyta a 

jelenlegi politikai erőviszonyokat”. 

 

A szlovák parlament elé jutott a vasúti kétnyelvűség ügye 
2013. április 27. – bumm.sk 

Április 26-án törvénymódosító-javaslatot nyújtott be a Híd párt három képviselője a 

szlovák törvényhozás elé, mellyel korrigálnák két évvel ezelőtti mulasztásukat a vasúti 

kétnyelvűség ügyében. Az Érsek Árpád, Bugár Béla és Solymos László által benyújtott 

módosító javaslat a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvényt, valamint a vasúti 

törvényt érinti. A kormánypárt támogatása erősen kétséges. 

 

MKP: előbb vagy utóbb rendeződik a vasúti kétnyelvűség ügye 
2013. április 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Helyesen cselekedett a Híd, amikor benyújtotta a parlamentbe a vasúti kétnyelvűségről 

szóló törvénymódosítást. Ugyanakkor ez a lépés ismételten igazolja, hogy a párt kisebbségi 

főbiztosának a pénzosztáson kívül semmilyen törvényalkotási hatásköre nincs, ígéretei 

ellenére nem rajta sikerült rendezni a kérdést - állítja az MKP. Berényi József, az MKP 

elnöke állásfoglalásában rámutatott: nemzeti megmaradásunk minimumából az elmúlt 

háromnegyed évben szinte semmi sem valósult meg. 

 

Strba Sándor kapta a Pátria-díjat 
2013. április 27. – hirek.sk, Új Szó 

Udvard önkormányzata a Pro Patria Honismereti Szövetséggel, a somorjai Bibliotheca 

Hungaricával és a Csemadokkal közösen szervezte meg április 26-án és 27-én a szlovákiai 

magyar helytörténészek 17. országos találkozóját. Átadásra került a Pátria-díj, amit idén 

Strba Sándor érsekújvári helytörténész vehetett át. 

 

A KDH és az SDKÚ-DS támogatja a Híd csatlakozását az EPP-hez 
2013. április 27. – SITA, Új Szó 

A KDH és az SDKÚ-DS is támogatja a Híd csatlakozását az Európai Néppárthoz (EPP). A 

Bugár Béla vezette párt tavaly kérte felvételét az európai jobbközép pártok szövetségébe, 

amely 1999 óta az Európai Parlamenten belül a legerősebb tömörülésnek számít. 

 

Megyeelső magyar alapiskolák 
2013. április 29. – Veres István – Új Szó 

Tallós, Muzsla, Gömöralmágy, Kassa. Ezeknek a településeknek az alapiskolái produkálták 

megyéjükben idén a legjobb eredményeket magyar nyelvből és irodalomból a Tesztelés 9 

nevű tudásszintfelmérőn. Szlovák nyelvből és szlovák irodalomból Nagyszombat 

megyében a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola, Nyitra megyében a lévai Juhász 
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http://www.bumm.sk/81591/a-szlovak-parlament-ele-jutott-a-vasuti-ketnyelvuseg-ugye.html
http://www.bumm.sk/81604/mkp-elobb-vagy-utobb-rendezodik-a-vasuti-ketnyelvuseg-ugye.html
http://www.hirek.sk/kultura/20130427152210/Strba-Sandor-kapta-a-Patria-dijat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/04/27/a-kdh-es-az-sdku-ds-tamogatja-a-hid-csatlakozasat-az-epp-hez
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Gyula Alapiskola, Besztercebánya megyében az ipolynyéki, Kassa megyében pedig a Márai 

Sándor Alapiskola végzett az élen a magyar tannyelvű iskolák között. 

 

Kettős állampolgárság – megint csak az egyenlőbbeknek? 
2013. április 29. - Dunajszky Éva - Felvidék - Ma 

Daniel Lipšic az Új Többség független képviselője ismét az kettős állampolgársággal 

kapcsolatos törvény felülvizsgálatát kérte. A publicisztika az egyszerűsített honosítás 

elfogadására a Fico kormány által hozott ellentörvénnyel bekövetkezett változásokat 

foglalja össze. 

 

Megemlékezés és kiállításmegnyitó Zentán 
2013. április 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A zentai zsidók deportálásának 69. évfordulójára emlékeztek csütörtök délután a helyi 

Zsidó temetőben. A megemlékezés kezdetén előbb Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd Ceglédi Rudolf, Zenta 

község polgármestere és Halbrohr Tamás, a Vajdasági Zsidó Kutatóintézet igazgatója szólt 

az egybegyűltekhez. 

 

Megalakult a Vajdaság alkotmányos-jogi helyzetének kérdéseivel foglalkozó 
tanács 
2013. április 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A vajdasági parlament képviselői kiválasztották a tartomány alkotmányos-jogi helyzetével 

foglalkozó tanács négy hiányzó tagját. A tanács feladata, hogy megvitassa a Vajdaság 

alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozatban foglaltakat. A 

vajdasági képviselőház eljárási szabályzata szerint a szóban forgó parlamenti tanácsnak 15 

tagúnak kell lennie, ebből 11 tag tartományi képviselő, négy tagot pedig kiemelkedő 

tudósok és szakértők soraiból választanak ki. 

 

Hatalomváltás Moholon 
2013. április 26. – Magyar Szó 

A moholi helyi közösség új összetételű, tizenöt fős tanácsa hétfőn 20 órakor tartja alakuló 

ülését, miután a Tisza-parti faluban április 21-én helyi közösségi választást tartottak, 

amelyen 5499 szavazó polgár 28,58 százaléka, vagyis 1924-en voksoltak a hat polgári 

csoportosulásra. A választáson a legtöbb, összesen öt mandátumot szerzett a Szerb Haladó 

Párt által támogatott A haladó Moholért elnevezésű lista, valamint a Vajdasági Magyar 

Szövetség részéről támogatott, négy helyett szerzett Moholért lista koalíciós szerződést írt 

alá – jelentett be csütörtök esti sajtótájékoztatóján Világos Tibor, a Moholért listavezetője. 
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Egri ajándék az adai óvodásoknak 
2013. április 26. – Magyar Szó 

Az elmúlt három napban az egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 

huszonegy diákja Adán a Tisza-hídról készített kirakós játékot, amelyet személyesen adtak 

át a helyi Čika Jova Zmaj gyermekintézmény egyik óvodás csoportjának. Uzelman Tamás 

egri iskolaigazgató elmondta: nagy örömmel érkeztek Adára, ahol a diákjaik eltöltenek 

néhány napot.  

 

Vajdasági Vágta - A budapesti Nemzeti Vágta előfutama 
2013. április 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Először szervezik meg a Nemzeti Vágta előfutamát Vajdaságban – jelentették be ma a 

Vajdasági Magyar Szövetség és a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány közös 

sajtótájékoztatóján. A július 22-én megrendezésre kerülő futamon 36 magyar nemzetiségű 

versenyző indulhat, akik saját településüket képviselik a zobnaticai találkozón. 

Amennyiben egy településen nincs megfelelő lovascsapat, az önkormányzat más 

helységből nevezhet vendéglovast. 

 

Temerin: Szerbia-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
program 
2013. április 26. – Vajdaság Ma 

Nyitókonferenciával pénteken vette kezdetét Temerinben a Vállalkozásfejlesztést és a 

határon átnyúló együttműködést serkentő központok hálózata nevet viselő projektum, 

amely a Szerbia-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési program keretében 

valósul meg, és amelybe öt község kapcsolódott be: a horvátországi Borovo és Negoslavci, 

illetve Temerin, Zsablya és Titel községek. 

 

Ünnepélyesen aláírják a brüsszeli szerződést 
2013. április 26. – Vajdaság Ma 

Szerbia és Koszovó miniszterelnökei, Ivica Dačić és Hashim Thaci, valamint az EU 

főképviselője, Catherine Ashton ünnepélyesen aláírják a kapcsolatok normalizálásáról 

szóló megállapodást – jelentette be pénteken Hajredin Kuci, a koszovói kormány alelnöke. 

A Koha ditore pristinai napilap tudósítása szerint a megállapodást a terv alkalmazását 

követően alá kell írni. Kuci elmondta, a két fél közeledését várja a folyamat folytatása 

során, amely elvezet a megállapodás ünnepélyes aláírásához. 

 

A parlament támogatta a brüsszeli megállapodást 
2013. április 26. – Vajdaság Ma 

A köztársasági parlament képviselői pénteken este elfogadták a szerb kormány jelentését a 

Pristinával folytatott tárgyalásokról, amelynek keretébe tartozik a brüsszeli megállapodás 

is. A kormány jelentését a kormánykoalíció pátjainak képviselőin kívül támogatásáról 

biztosította az ellenzéki Demokrata Párt, a Liberális Demokrata Párt, a Vajdasági Magyar 
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Szövetség, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Szerb Megújhodási Mozgalom köré 

tömörülő koalíció is - összesen 173 képviselő -, míg ellenezte a Szerbiai Demokrata Párt 

(DSS) , továbbá néhány egyéni, Koszovóból érkező képviselő - összesen 24-en. 

 

Magyarkanizsa: Memento - Soha többé! 
2013. április 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pénteken délután az egykori zsinagóga helyén megemlékeztek a magyarkanizsai zsidók 69 

évvel ezelőtti deportálásáról. - Vannak dolgok, amelyekről nehéz beszélni. Vannak a 

történelemkönyvnek olyan fejezetei, ahol fájó szívvel nyitjuk fel azokat. Nem tehetünk 

róla, természetes emberi reakció, hogy a fájdalom, a szenvedés, az embertelenség 

visszataszít, megijeszt és elszomorít. Ilyen fájdalom a holokauszt is – mondta 

megemlékezésében Huzsvár Ervin, a községi képviselő testület elnöke. 

 

Kedvet, lendületet és ötletet kaptak egymástól a vajdasági magyar civilek 
2013. április 27. – Vajdaság Ma 

Az Európai Unió-s támogatások lehívásának módját, az eddigi sikeres projektek és a 

jövőbeni lehetőségek témáját járták körül hazai és magyarországi szakemberek a 

szombaton megtartott szabadkai tanácskozáson, amelyre vajdasági magyar civileket és 

szervezeteket hívott meg a Magyar Nemzeti Tanács. Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti 

Tanács alelnöke köszöntőjében elmondta, hogy az elmúlt évtizedben megmutatkozott a 

hazai civilek ereje, a kezdetektől rendkívül nagy érdeklődés mutatkozik a civilek részéről 

az országos támogatásokon túli lehetőségek iránt. 

 

Az autonómia nem politikai marketing kérdése 
2013. április 27. – Varjú Márta – Magyar Szó 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az eltelt egy hónap folyamán, miután 

napvilágot látott a Vajdaság autonómiájáról szóló nyilatkozat, többször is kiállt a 

nyilvánosság elé Vajdaság Autonóm Tartomány parlamentjének elnökeként, hogy 

elmondja a véleményét. A Vajdasági Magyar Szövetség nem szavazza meg a tartomány 

alkotmányos és törvényes jogairól szóló nyilatkozatot, ha benne marad az a mondat, hogy 

Vajdaság azért Szerbia része, mert Vajdaság polgárai ezt így döntötték el – nyilatkozta a 

Magyar Szónak Pásztor István. 

 

Évente tíz tanulónyi veszteség 
2013. április 27. – Nagy Magdolna - Magyar Szó 

Az eddigi ésszerűsítések során nemigen bántották a falusi iskolákat. Kérdés, így lesz-e 

ezután is. Ígéretek ugyan vannak arra, hogy a legújabb intézkedések alól is kivételt 

képeznek majd a kis közösségek, és a nemzeti identitást biztosító iskolák, ám kérdés, hogy 

meddig. Székelykevén is csak remélni tudják, hogy legalább a jelenleginél nem fordul 

rosszabbra a helyzet. A nagy múltú, tiszta magyar tannyelvű általános iskolában csupán 
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146 diák tanul összesen, az elsőtől a nyolcadik osztályig. 1956-ban még 884 tanulója volt 

az iskolának. 

 

Vučić: Referendum, de csak a megállapodásról 
2013. április 28. – Magyar Szó 

Ha sor is kerül Szerbiában népszavazásra, a kérdés csakis az lehet „támogatják-e a 

brüsszeli megállapodást vagy sem”, az viszont semmi esetre sem, hogy „Koszovó 

maradjon-e Szerbia keretein belül” – mondta el Aleksandar Vučić a szerbiai kormány első 

alelnöke. A Prva tévé Stav Srbije című műsorában úgy fogalmazott, hogy az észak-koszovói 

szerbeknek felkínálta, hogy legyen népszavazás, de amennyiben a többség támogatja azt, 

akkor nekik is el kell fogadniuk és részt kell venniük az alkalmazásában. 

 

Minőségi magyar nyelvű oktatást a külhonban! 
2013. április 28. – Pannon RTV 

A magyar nyelvű oktatás fontosságára hívták fel a figyelmet a héten Vajdaság több 

településén megrendezett képzéseken. A rendezvénysorozatot a Külhoni Magyar 

Kisiskolások Éve keretében szervezte meg a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság a 

Magyar Nemzeti Tanács támogatásával. Temerin volt az egyik állomása a vajdasági 

körútnak. 

 

Az ukrajnai magyar hadisírokat is felújítja a HM 
2013. április 26. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

Az ukrajnai magyar hadisírokat is felújítják az I. világháború kirobbanásának 100. 

évfordulója alkalmából szervezendő megemlékezésekre - közölte a Honvédelmi 

Minisztérium (HM) az MTI-vel. 

 

Az UMDSZ elnökségének nyilatkozata Magyarország miniszterelnökének 
kárpátaljai látogatása kapcsán 
2013. április 27. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöksége szerint Orbán Viktor 

miniszterelnök pénteki beregszászi látogatása igazolja, hogy az UMDSZ-t nemlétezőnek 

tekintő magyar kormány „diszkriminatív politikát” folytat Kárpátalja magyarságával 

szemben, s ezzel gyakorlatilag az ukrajnai szélsőségesek kezére játszik. 

 

Egy vizit margójára 
2013. április 27. – Kárpáti Igaz Szó 

„Orbán Viktor miniszterelnök Kárpátaljára látogatott, örvendezik a magyar közmédia és a 

helyi sajtó egy része. Hálálkodik a főiskola és a kulturális szövetség vezetése. Félmilliárd 

forintért ez a minimum. Rajtuk kívül azonban másoknak nincs miért örvendezniük. Orbán 
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Viktor vizitje sokaknak a Nemzeti Kirekesztés Rendszerét juttatja az eszébe! Például azt, 

hogy az ő hatalomra kerülése óta vált nehézkessé az anyaországba utazás. A vízumhoz 

szükséges garancialevelet ugyanis csak a KMKSZ által arra "érdemesek" kaphatnak, a 

többiek csak nagy nehézségek árán tehetik be a lábukat Magyarországra. Szomorú, de 

tény: az anyaország sokak számára kezd mostoha országgá válni. Felfoghatatlanul fájó, 

bántó és megalázó.” 

 

Kiakadtak a megélhetési szélsőjobbon 
2013. április 28. – MTI, nol.hu 

Sorozatban lépnek ki a tagok az ukrán nacionalista Szabadság párt szervezeteiből. A 

tisztségeket „családi klánok” osztják el, van, aki azért távozik, mert „semmi keresnivalója” 

olyanok között, akik luxusterepjárókkal és charterjáratokon utaznak. 

 

Összetartozunk ebben a Kárpát-hazában 
2013. április 27. – RTV Slovenija Hidak 

A magyarság és a Kárpát-medence nemzetei is összetartoznak. Ilyen szellemiségben nyílt 

meg Mikóczy Dénes nagymegyeri képzőművész kiállítása a Bánffy központban. A péntek 

este bemutatott tárlat a felvidéki Csallóköz és a Muravidék hosszúéves baráti 

kapcsolatának köszönheti létrejöttét. 

 

Vetélkedőt rendeztek Kézfogás cím alatt 
2013. április 26. – Népújság 

A Kézfogás a magyar–szlovén határon innen és túl c. projekt keretében megrendezték 

Lendván a muravidéki iskolások számára a történelmi vetélkedőt, amelyen a 4 általános 

iskolából 7, a középiskolából pedig 4 csapat vett részt. 

 

Cseh lap: Prágának végre vállalnia kellene a felelősséget 
2013. április 26. – MTI, bumm.sk 

Csehországnak végre vállalnia kellene a felelősséget a II. világháború után a németeknek 

okozott jogtalanságokért és sérelmekért - állítja a Lidové Noviny című cseh konzervatív 

napilap. 

 

Továbbra is a csehországi kisebbségek érdekében kíván dolgozni a 
Coexistentia-Együttélés 
2013. április 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A csehországi nemzeti kisebbségek törvényes jogainak következetes érvényesítését és 

védelmét tartja a következő két évben is legfőbb feladatának a Coexistentia-Együttélés 
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politikai mozgalom, amely tisztújító közgyűlést tartott szombaton az észak-morvaországi 

Vendryneben. A főleg lengyeleket és magyarokat tömörítő, több mint két évtizedes múltra 

visszatekintő politikai mozgalom országos elnökévé újabb két évre Pálffy Sándort 

választották meg. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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