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Hedvigért emeli fel szavát a Szlovákiai Helsinki Bizottság 
2013. április 29. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Közleményben szólította fel a szlovák legfőbb ügyészséget a Malina-Žák Hedvig ellen, 

hamis tanúzás vádjával indult eljárás leállítására a Szlovákiai Helsinki Bizottság hétfőn. A 

szervezet állásfoglalása szerint nem elégséges mértékű az az erőfeszítés, amelyet a szlovák 

hatóságok a Hedvig elleni támadás ügyének kivizsgálásáért tesznek. A hatóságok minden 

áron bizonyítani igyekszenek a szlovákiai magyar asszony ellen hamis tanúzás miatt 

felhozott vádakat, anélkül, hogy egyértelműen meghatároznák, mi is az alapja ennek a 

vádnak, azaz vallomásának mely részében hazudott a 2006-ban megvert fiatal nő. 

 

Fillmore-ba várják a magyar fiatalokat 
2013. április 29. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Negyvenhatodik alkalommal szervez idén nyári iskolát a szórványban élő 8–14 éves 

magyar gyerekek számára a New York állambeli Fillmore-ba a Külföldi Magyar 

Cserkészszövetség (KMCSSZ). A KMCSSZ idén is elsősorban Észak-Amerika 

szórványmagyarságának fiataljait látja vendégül június 29. és július 13. között a fillmore-i 

Sík Sándor Cserkészparkban, de ezen a régión kívülről is hívja és várja a magyar fiatalokat, 

hogy játszva, énekelve javítsák magyar nyelvtudásukat. 

 

Tusványos 2013: a 2014-es választásokra hangolnak 
2013. április 29. – maszol.ro, MTI 

A 2014-es választási évvel kapcsolatos kérdések lesznek a július 23. és 28. között 

megrendezendő 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor kiemelt témái - közölte 

az MTI-vel Bozsó Imre Lehel, a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) elnöke a Tusványosként 

emlegetett rendezvénysorozat szervezőcsapatának hétfői tanácskozása után.  

 

Kihelyezett konzuli fogadóórák Dobronakon 
2013. április 29. – RTV Slovenija Hidak 

A magyar állampolgárság kérelmezésének megkönnyítése érdekében a ljubljanai magyar 

nagykövetség májustól kihelyezett konzuli fogadóórákat szervez a Muravidék 

nemzetiségileg vegyesen lakott településein. Céljuk, hogy minden érdeklődő számára 

elérhetővé váljon az egyszerűsített honosítási eljárás. A hónap közepén Dobronakon, a 

magyar önkormányzat székhelyén fogadja az ügyfeleket a nagykövetség munkatársa.  

 

Erdei iskolák határok nélkül 
2013. április 29. – MTI, Magyar Hírlap 

Elindult a régió gyermek- és ifjúsági szálláshelyeit bemutató nonprofit honlap, amelynek 

segítségével magyarországi iskolák tájékozódhatnak a határon túli kirándulások program- 

és szállásajánlatairól, a határon túli iskolák pedig a magyar lehetőségekről - közölte hétfőn 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130429135550/Hedvigert-emeli-fel-szavat-a-Szlovakiai-Helsinki-Bizottsag.html
http://mno.hu/hatarontul/fillmore-ba-varjak-a-magyar-fiatalokat-1157849
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/11845-tusvanyos-2013-a-2014-es-valasztasokra-hangolnak
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6187
http://www.magyarhirlap.hu/erdei-iskolak-hatarok-nelkul
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a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége (MISzSz), amely a Nemzeti Együttműködési 

Alap (NEA) támogatásával valósította meg a projektet. 

 

Utazási lehetőség Kárpát-medencei diákoknak a nemzeti összetartozás 
napjára 
2013. április 30. - MTI, Vajdaság Ma 

Kárpát-medencei magyar középiskolásoknak hirdet diákutaztatási pályázatot a Rákóczi 

Szövetség a június 4-ei nemzeti összetartozás napja alkalmából. A szervezet 

közleményében kiemelte: a program célja, hogy a Kárpát-medence különböző országaiban 

élő magyar középiskolások ellátogassanak egy másik Kárpát-medencei ország településén 

működő magyar középiskolához, és így minél több közvetlen kapcsolat alakuljon ki 

magyar diákok, tanárok, iskolák között. 

 

Három Petőfi-szobrot is avatnak Maros megyében 
2013. április 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Három Petőfi-szobrot avatnak az idén Maros megyében. Mindhárom szobor felállítását a 

Maros megyei RMDSZ 18 kerülete is támogatja. Az első ünnepségre egy hónap múlva 

Segesváron kerül sor, ahol lényegében újjáavatják a költő néhány évvel ezelőtt, 

földcsuszamlás veszélye miatt eltávolított büsztjét. A nyáron a marosludasi magyarság is 

ünnepre készül, az év második felében pedig marosszentgyörgyi iskola elé kerül ki egy 

Petőfit ábrázoló alkotás. 

 

Sütő-szoborállítás újramelegítve Marosvásárhelyen 
2013. április 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete az Európa Kulturális Fővárosa cím megpályázására 

hivatkozva kéri Sütő András életnagyságú szobrának a felállítását Marosvásárhelyen. A 

szövetség elképzelése szerint a szobornak a színház közelében kellene állnia, és a padon 

ülő Sütő Andrást kellene megörökítenie, lehetővé téve, hogy a járókelők leülhessenek az 

író mellé. Az RMDSZ-szervezet hétfői közleménye idézte Peti Andrást, a szervezet elnökét, 

aki szerint Sütő András egyetemes jelentőségű alkotó, így a tervezett szoborállítás 

természetszerűen illeszkedhetne az Európai Kulturális Főváros-2021 programba. 

 

KRE: lassan zajlik az átvilágítás 
2013. április 29. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Másfél évtized alatt, 1998 óta alig több mint a felét sikerült kézhez kapni azoknak a 

szekusdossziéknak, amelyeket a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizottságtól (CNSAS) 

igényelt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) belső átvilágító bizottsága 

– mondta el hétfői sajtótájékoztatóján Antal János előadótanácsos, kutatóbizottsági tag. 
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http://www.vajma.info/cikk/karpat/9349/Utazasi-lehetoseg-Karpat-medencei-diakoknak-a-nemzeti-osszetartozas-napjara.html
http://www.vajma.info/cikk/karpat/9349/Utazasi-lehetoseg-Karpat-medencei-diakoknak-a-nemzeti-osszetartozas-napjara.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/harom-petofi-szobrot-is-avatnak-maros-megyeben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/suto-szoborallitas-ujramelegitve-marosvasarhelyen
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kre-lassan-zajlik-az-atvilagitas
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Transylvanian Wildlife Project: egyedi ökoszisztémát veszélyeztet a 
Schweighofer-befektetés 
2013. április 29. – transindex.ro 

Nemzetközi aláírásgyűjtést indított a Transylvanian Wildlife Project természetvédő 

szervezet az erdélyi erdők megőrzéséért, amelyet szerintük az osztrák fafeldolgozó óriáscég 

tervezett rétyi beruházása veszélyeztet. „Nem lesz felépülés azután a rombolás után, ami 

be fog következni, és ez az egyedi ökoszisztéma, amely nagyszámú medvének, farkasnak és 

hiúznak ad otthont, mindörökre elveszik” – áll felhívásukban 

 

Borbély: elfogadhatatlan a parlament megkerülése a regionalizáció kapcsán 
2013. április 29. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Az RMDSZ nem ért egyet azzal, hogy parlamenti vita nélkül, kormányzati 

felelősségvállalással alakítsanak ki közigazgatási régiókat - mondta Borbély László. 

Borbély László az RFI-nek adott interjújában kijelentette: az RMDSZ elfogadhatatlannak 

tartja, hogy az ország területi felosztásáról a kormány a parlamentet megkerülve döntsön. 

Hozzátette: a szövetség már az alkotmánymódosításnál javasolni fogja a felelősségvállalás 

lehetőségének törlését az alaptörvényből. 

 

Marosvásárhely: május végén kerül a helyi tanács napirendjére a 2-es iskola 
átnevezése 
2013. április 29. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A marosvásárhelyi RMDSZ elnöke és az önkormányzati frakció vezetője a múlt pénteken 

iktatta a polgármesteri hivatalban a 2. számú általános iskola átnevezésére vonatkozó 

határozattervezetét – olvasható a szövetség helyi szervezetének közleményében. E szerint 

a névadási eljárásban az utolsó szakaszához ért a kezdeményezés, mely szerint a 2013-

2014-es tanévtől kezdve az eddig számozott iskolát „Dr. Bernády György Általános 

Iskolának” fogják nevezni. 

 

„Marosvásárhely Európa Kulturális Fővárosa-2021” egyesület létrehozását 
javasolja az RMDSZ 
2013. április 29. – transindex.ro 

Határozati javaslatcsomagot terjesztett be az RMDSZ marosvásárhelyi önkormányzati 

frakciója a polgármesteri hivatalba, kérve a városházát, hogy a szándéknyilatkozaton túl 

tényleges lépések alkalmazásával is támogassa a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 

pályázatát az „Európai Kulturális Főváros-2021” címért. 

 

Testvérmegyei kapcsolatot alakítana ki Hargita és Heves megye 
2013. április 29. – transindex.ro, maszol.ro 

Testvérmegyei kapcsolatok kialakításáról tárgyalt hétfőn Szabó Róbert, a Heves Megyei 

Közgyűlés elnöke Borboly Csabával, Hargita Megye Tanácsának elnökével. Szabó Róbert 

elmondta, hogy Heves megye több testvérmegyei kapcsolatot ápol, Svédországban, 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32788
http://itthon.transindex.ro/?hir=32788
http://itthon.transindex.ro/?hir=32791
http://itthon.transindex.ro/?hir=32792
http://itthon.transindex.ro/?hir=32792
http://itthon.transindex.ro/?hir=32793
http://itthon.transindex.ro/?hir=32793
http://itthon.transindex.ro/?hir=32797
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Franciaországban, Lengyelországban vannak testvérmegyéi, de szeretne nyitni a 

székelyföldi megyék felé is. Kovászna megye már több mint tíz éve testvérmegyéje 

Hevesnek, és Hargita megyével is szeretnének együttműködni. 

 

Ismét tárgyal a marosvásárhelyi tanács a kétnyelvű táblák kihelyezéséről 
2013. április 29. – transindex.ro 

A marosvásárhelyi RMDSZ-frakció ismét a helyi tanács napirendjére tűzi a kétnyelvű 

táblák elhelyezését célzó határozattervezetet. A beterjesztett javaslatban a frakció az utcák 

és terek kétnyelvű megnevezését tartalmazó táblák felszerelését szorgalmazza.  

 

Régiósítás – RMDSZ: a kormánynak kötelessége a népszavazás kiírása 
2013. április 29. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A kormány arra készül, hogy az alkotmánymódosítási folyamat lezárása után gyorsított 

eljárással fogadja el az új területi, és közigazgatási határokat kijelölő törvényt. Az RMDSZ 

szerint a kormánynak kötelessége a népszavazás kiírása, és a parlamenti vita lefolytatása a 

régiók átszervezéséről. Szász Edit erről beszélgetett az RMDSZ főtitkárával, Kovács 

Péterrel, aki szerint óriási hiba lenne a felelősségvállalás, hiszen a kormánynak erkölcsi, és 

törvényes kötelessége a népszavazás kiírása. 

 

Lecserélték a táblákat Szentgyörgyön 
2013. április 30. – Krónika 

Lecserélte az intézmény nevét hirdető táblát tegnap a sepsiszentgyörgyi városházán az 

önkormányzat, eleget téve a brassói táblabíróság jogerős ítéletének, miszerint a kétnyelvű 

táblákon a román nyelvű feliratnak kell szerepelnie elsőként. 

 

Visszautasítja Tőkés vádjait a KRE 
2013. április 30. – Krónika 

Elutasítja az elmúlt időszakban Csűry István püspököt ért politikai vádakat a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület igazgatótanácsa, mely tegnap nyílt levélben 

utasította vissza az egyház és püspöke „lejáratására megszervezett becstelen 

sajtókampányt”. 

 

Az biztos, ki nem lesz a Népi Platform közös elnökjelöltje 
2013. április 29. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Úgy tűnik, sem Ján Čarnogurskýból, sem Radoslav Procházkából nem lesz ellenzéki 

államfőjelölt. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke kijelentette: egyiküket sem fogják támogatni. 

Bugár elmondta, a Népi Platform pártjai (Híd, KDH, SDKÚ) tárgyalni fognak a témáról, és 

feltételezi, hogy a közeljövőben akár be is mutathatják közös elnökjelöltjüket. Nagyon 

örülne, ha ez már a nyáron megtörténne. Fe
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32798
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=140749&cim=regiositas_rmdsz_a_kormanynak_kotelessege_a_nepszavazas_kiirasa_audio
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/lecsereltek-a-tablakat-sepsiszentgyorgyon
http://www.bumm.sk/81623/az-biztos-ki-nem-lesz-a-nepi-platform-kozos-elnokjeloltje.html
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Formálódik a „szlovák nagykoalíció” Nyitra megyében 
2013. április 29. – hirek.sk 

Úgy tűnik, szertefoszlott a Népi Platform egyes politikusainak álma, hogy mind a nyolc 

megyében felvegyék a harcot a Robert Fico vezette Smerrel. Nyitra megyében ugyanis a 

kereszténydemokraták egyértelműen a „szlovák nagykoalíció” mellett törnek lándzsát. 

 

Megyei választások: az Érsekújvári járásban még semmi nem dőlt el 
2013. április 29. – hirek.sk 

A Komáromi járásban már eldőlt, hogy nem lesz együttműködés a Magyar Közösség Pártja 

és Most-Híd között az ősszel esedékes megyei választásokon, az Érsekújvári járásban még 

nyitott a kérdés. Az MKP érsekújvári járási konferenciája egyértelmű üzenetet küldött  

lehetséges politikai partnere számára, s az együttműködés mellett tette le a voksot – 

nyilatkozta Szigeti László. Ezzel összhangban a küldöttek megszavazták, hogy 8 helyett 

csak 4 képviselőjelöltet állítanak a megyei választásokra. 

 

SaS: Az MKP ne legyen a Pozsony megyei jobboldali koalícióban 
2013. április 29. – Új Szó 

A Szabadság és Szolidaritás (SaS) kizárja annak a lehetőségét, hogy az MKP-val és a 

Smerrel legyen egy megyei koalícióban. Sulík szerint az e pártokkal folytatott 

együttműködés a jelenlegi ellenzéki pártok által képviselt értékekhez való hűtlenné válást 

jelenti. „Az MKP-t a Fidesz és Orbán hagyományos szövetségesének tekintjük, amelynek és 

akinek az emberi és polgári jogokhoz, a gazdasághoz és a jószomszédi kapcsolatokhoz való 

viszonyulása szöges ellentétben áll az SaS elveivel és értékrendjével” – áll a párt 

állásfoglalásában. 

 

Véget ért a Tompa Mihály Verseny döntője: vélemények és benyomások 
2013. április 29. – hirek.sk 

Rimaszombatban véget ért a 22. Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondók, Énekelt 

Versek és Lírai Színpadok versenyének országos döntője. A megmérettetésen 260 szereplő 

vett részt. 

 

A magyar helységnévtáblákról a Határok nélkülben 
2013. április 29. – Felvidék Ma, Kossuth Rádió 

A magyar közrádió hétfői Határok nélkül c. műsorában szó volt a felvidéki magyar 

helységnévtáblák ügyéről. A műsorban megszólalt Bugár Béla, a Most-Híd elnöke, 

valamint Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának első embere is. 

 

Az MKP gazdasági tanácsának javaslatai 
2013. április 29. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja gazdasági és régiófejlesztési tanácsa április 24-én megtartotta 

alakuló ülését. A tanács elnöke, Farkas Iván felvázolta a párt kongresszusa óta eltelt 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130429095306/Formalodik-a-szlovak-nagykoalicio-Nyitra-megyeben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130429082429/Megyei-valasztasok-az-Ersekujvari-jarasban-meg-semmi-nem-dolt-el.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/04/29/sas-az-mkp-ne-legyen-a-pozsony-megyei-jobboldali-koalicioban
http://www.hirek.sk/kultura/20130429165159/Veget-ert-a-Tompa-Mihaly-Verseny-dontoje-velemenyek-es-benyomasok.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/39314-a-magyar-helysegnevtablakrol-a-hatarok-nelkulben
http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/39306-az-mkp-gazdasagi-tanacsanak-javaslatai
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időszak történéseit a hazai gazdaságban és a régiófejlesztés terén. A tanács megvitatta a 

vállalkozási környezet kedvezőtlen alakulását, az államháztartás és a munkanélküliség 

alakulását, javaslatot tett a közutak felújítására. 

 

Horgos: Az idén befejeződik a művelődési ház felújítása 
2013. április 29. – Vajdaság Ma 

Hétfőn megbeszélést folytattak Horgoson a magyarkanizsai önkormányzat és a horgosi 

helyi közösség vezetői, valamint a művelődési ház felújításán dolgozó fő- és alvállalkozók 

képviselői. Bacskulin István, a horgosi helyi közösség elnöke arról számolt be a Vajdaság 

Mának: olyan ígéret hangzott el, hogy az év végiéig befejeződik az épület hosszú évek óta 

húzódó felújítása. 

 

LSV: Rossz a helyzet Újvidéken 
2013. április 29. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) helyi képviselői csoportja kezdeményezi az 

újvidéki városi képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívását, egyetlen napirendi 

pont, az újvidéki biztonsági helyzet kapcsán. Az LSV bejelentése szerint az ülés 

összehívásának oka, hogy Újvidéknek sürgősen újabb rendőrökre van szüksége és 

rendőrfőnökre, illetve azonnal létre kell hozni egy rendőrállomást az Újtelepen, abban az 

épületben, amit a város még 2011 májusában a belügyminisztérium rendelkezésére 

bocsátott. 

 

Az MNT szerint nincs pártbefolyásoltság a vajdasági magyar nyomtatott 
sajtóban 
2013. április 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV  

Felmérést készített a párttevékenységi tájékoztatásról a Magyar Nemzeti Tanács, s a 

jelentés elfogadása ma szerepelt napirenden az MNT 32. rendes ülésén. Az MNT 

Tájékoztatási Bizottsága által készített elemzés a Magyar Szót hasonlította össze más 

szerbiai napilapokkal azzal a céllal, hogy kimutassák a párttevékenységi tudósítások 

gyakoriságát és az egyes politikai pártok esetleges befolyásolását. Simon Erzsébet Zita, az 

MNT Tájékoztatási Bizottságának elnöke prezentáció formájában mutatta be az elmúlt 

hónapokban végzett kutatások eredményét, amely szerint megállapítható, hogy a Magyar 

Szó című vajdasági napilap nem nevezhető egypárti médiumnak. 

 

Topolya: Nemzetközi konferencia a helyi ombudsmanok jelentőségéről és 
szerepéről 
2013. április 29. – Vajdaság Ma 

A helyi ombudsmanok jelentősége és szerepe címmel május 8-10. között nemzetközi 

konferenciát tartanak Topolyán abból az alkalomból, hogy – Szerbiában elsőként – tíz 
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évvel ezelőtt kezdte meg munkáját a polgári jogvédő ebben a községben. A szervező a 

topolyai községi képviselő-testület és a tavaly alakult Helyi Ombudsmanok Szövetsége az 

EBESZ misszióval karöltve. Ebből az alkalomból sajtótájékoztatót tartott Kókai Mernyák 

Melinda községi elnök, Egeresi Sándor, a szervezőbizottság elnöke és Miladin Nešić 

községi ombudsman. Tudatták, hogy eddig Magyarországról és Bosznia-Hercegovinából 

jelezték részvételi szándékukat, de több ország szakembereire is számítanak. 

 

Zenta: Aláírták a civil szervezetek támogatására vonatkozó szerződéseket 
2013. április 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Zentán az önkormányzat illetékesei és a község civil szervezeteinek képviselői hétfő 

délelőtt aláírták a civil szervezetek projektumainak támogatására vonatkozó 

szerződéseket. A községbeli civil szervezetek számára kiírt pályázatra az egyesületek 

három területen adhatták be kérelmeiket. Külön elbírálás alá estek a szociális kérdésekkel 

foglalkozó, a kulturális tevékenységet folytató és az egyéb kategóriába sorolható 

szervezetek. 

 

Dačić: Mielőbb kiírni a népszavazást 
2013. április 29. – Magyar Szó 

Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata szerint 

májusban újabb tárgyalásokba kezd Belgrád és Pristina – jelentette be hétfőn Ivica Dačić 

kormányfő. Szavai szerint nincs elragadtatva az újabb találkozóktól. Megjegyezte, hogy 

még számos kérdés várat magára, a vagyon, a visszaköltözés, az egyházi és a kulturális 

javak védelme stb. Kiemelte, hogy egy lehetséges népszavazás nem hátráltathatja a 

brüsszeli megállapodás alkalmazását. 

 

Tanszercsomag az elsősöknek 
2013. április 29. – Magyar Szó  

Szombaton kora délután a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében csomagosztási akciót 

tartottak a telepi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban – nagyjából 25, első 

osztályba induló gyermek szülei vittek haza iskolai felszerelést. Az 1989-ben alakult 

Rákóczi Szövetség az idén első ízben támogatta ilyen módon az újvidéki szórványt, azokat 

az újvidéki elsősöket, akik magyar tannyelvű iskolába fognak járni. 

 

Tanulj anyanyelveden! 
2013. április 29. – Pannon RTV 

Mától két héten át keresik fel az elsőbe induló gyermekek szüleit a Magyar Nemzeti Tanács 

aktivistái. Erről tartott ma még egy utolsó egyeztetést Joó Horti Lívia, a Közoktatási 

Bizottság elnöke az aktivistákkal. Mintegy 80-100 vegyes házasságban élő családhoz 

jutnak el a beiskolázási programban, amelyet már harmadik éve folytat az MNT, azzal a 

céllal, hogy a szülők tudatosan válasszák gyermekeik számára az anyanyelven való 

tanulást. 
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Vajdasági fiatalok Európa egyetemein 
2013. április 29. – Pannon RTV 

Tíz egyetemi hallgató folytathat egyéves tanulmányt a Campus Europae keretében a 

Vajdasági Kormány Tudományügyi titkárságának támogatásával. A titkárság, az Újvidéki 

Egyetemi karok képviselői és egyetemi hallgatók szerződést írtak alá a nemzetközi 

egyetemista csereprogram társfinanszírozásáról. 

 

Pásztor István és Nils Ragnar Kamsvag találkozó 
2013. április 29. – Pannon RTV 

A tartományi házelnök találkozott a norvég nagykövettel. A Vajdaság törvényes és 

alkotmányos jogairól szóló deklaráció, a köztársasági és a tartományi kormány közti 

feszültség, a nemzeti közösségek helyzete, valamint a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

volt a központi témája a találkozónak. Beszéltek az eddigi norvég befektetésekről is. Ennek 

nagysága az utóbbi 10 évben elérte a 250 millió eurót. 

 

Pozitív értékelést kapott Magyarország Ungvári Főkonzulátusa 
2013. április 29. – Kárpátalja Ma 

A Tourinform Kárpátalja által végzett felmérés szerint Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusa jól végzi a munkáját. A megkérdezettek úgy vélik, hogy a helyi szlovák 

konzulátus munkáján viszont lenne mit javítani. A Tourinform a felmérést olyan 

idegenforgalmi kirendeltségek és magánszemélyek között tartotta, akik schengeni vízum 

és kishatárforgalmi engedély igénylése céljából tartózkodtak a magyar és a szlovák 

konzulátus helyiségeiben. 

 

Mi kell még a főiskolának? 
2013. április 30. – Kárpáti Igaz Szó 

Az UMDSZ-hez közeli lap Orbán Viktor kárpátaljai látogatása kapcsán felrója, hogy „nem 

kapott engedélyt arra, hogy részt vegyen az ünnepi aktuson”, ezért a „birtokunkba került 

hanganyag és az MTI írása alapján” kényszerültek „rekonstruálni” az elhangzottakat. A lap 

röviden idézi a miniszterelnök, továbbá Orosz Ildikó, Kovács Miklós és Brenzovics László 

beszédét.  

 

Koalíciós megállapodás a Petlovaci járásban 
2013. április 29. – Új Magyar Képes Újság 

Április 23-án Petlovacon (Baranyaszentistván), a májusi választásokra készülve koalíciós 

megállapodást írtak alá a járási HSS (Horvát Parasztpárt), a HSLS, a nyugdíjasokat 

tömörítő BUZ képviselői és Pálinkás Krisztián, aki független listát vezet. A megállapodás 
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értelmében a koalíció elöljárójelöltje Perin Dalibor (HSS), elöljáróhelyettes-jelöltje pedig 

Pálinkás Krisztián, és ő vezeti a koalíciós jelöltlistát is. 

 

Egyre több a résztvevő a népzenei vetélkedőn 
2013. április 29. – Új Magyar Képes Újság 

Idén 32 kis népdalénekes jelentkezett a laskói és a vörösmarti, illetve azok tagozati 

iskoláiból a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) és a Laskói Általános 

Iskola szervezésében az április 26-án tizenegyedik alkalommal tartott, Kőgyesi Melitta 

nevét viselő rendezvényre. 

 

A Kígyóbőrnyakék bemutatója Szentlászlón 
2013. április 29. – Új Magyar Képes Újság 

Az Eszéken élő írónő, Lydia Scheuermann Hodak regénye, a Zmija oko vrata 

(Kígyóbőrnyakék) 2004-ben magyarul is megjelent a HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft. 

kiadásában. A könyv első részének a cselekménye a honvédő háborúban porig rombolt, ősi 

magyar református faluban, Szentlászlón játszódik. Múlt csütörtökön a helyi 

kultúrotthonban mutatták be. 

 

Központi Szövetség közgyűlés 
2013. április 29. – Volksgruppen 

34. rendes évi közgyűlését tartotta április 27-én, szombaton Welsben az Ausztriai Magyar 

Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. A hagyományokhoz híven minden 

második évben más tartományban kerül megrendezésre az esemény. Ez alkalommal a 

fennállásának 45. évfordulóját ünneplő Felső-ausztriai Magyar Kultúregyesület volt a 

vendéglátó. 
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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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