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Mogye-ügy: leszavazta a magyar előterjesztéseket az egyetem szenátusa 
2013. május 1. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szenátusa keddi ülésén 

leszavazta a magyar tagozat által előterjesztett javaslatokat, semmibe véve az egyetemen 

kialakult román-magyar feszültséget feloldó tavaly szeptemberi megállapodást - mondta 

az MTI-nek Szilágyi Tibor, az intézmény rektorhelyettese. 

 

Berényi: az EU-ba való belépés nem segített a kisebbségpolitikán 
2013. május 1. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Bár az Európai Unió viszonylag sok tekintetben segítette a felvidéki magyarság 

érdekérvényesítését az uniós csatlakozás előtt, 2004 után Szlovákiában befejeződött az EU 

kisebbségpolitikájának érvényesítése - vélekedett a Magyar Közösség Pártja elnöke 

Szlovákia uniós csatlakozásának kilencedik évfordulója kapcsán. Berényi József szerint az 

EU-hoz való csatlakozás óta eltelt időszak egyik legfontosabb vívmánya a felvidéki 

magyarság szempontjából a schengeni övezethez való társulás volt. „Ez a lépés lélektani 

szempontból nagyon fontos volt, hiszen Szlovákia és Magyarország vélhetően soha vagy 

legalábbis nagyon sokáig nem tudott volna eljutni a szabad határforgalmat biztosító 

kétoldalú szerződés megkötéséig” - mutatott rá Berényi. 

 

Brassai Zsombor: egy multikulturális városban természetes kellene legyen a 
kétnyelvű környezet 
2013. április 30. – transindex.ro, maszol.ro 

Méltányolja a Maros megyei RMDSZ elnöke a marosvásárhelyi RMDSZ kezdeményezését, 

mely az Európa Kulturális Főváros-2021 javaslatcsomagba illeszti a kétnyelvűség jogának 

érvényesítését célzó intézkedéséket. "Egy multikulturális városban élünk, ahol 2013-ban 

természetes kellene legyen, hogy a nyelvi környezet mind a közintézményekben, mind a 

köztereken, és nem utolsó sorban az oktatási intézményekben kétnyelvű kell legyen, 

ahhoz, hogy a város minden polgára otthonos közérzettel teljes jogú marosvásárhelyinek 

érezhesse magát” - olvasható Brassai Zsombor közleményében. 

 

Testvérmegyei kapcsolatot létesíthet Hargita és Heves megye 
2013. április 30. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Testvérmegyei kapcsolatok kialakításáról tárgyalt április 29-én, hétfőn Szabó Róbert, a 

magyarországi Heves Megyei Közgyűlés elnöke Borboly Csabával, Hargita Megye 

Tanácsának elnökével a csíkszeredai megyeházán. Szabó Róbert ismertette, hogy Heves 

megye több testvérmegyei kapcsolatot ápol, például Svédországban, 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. 
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Bezárás fenyeget egy csíkszeredai boltot a román termékleírás hiánya miatt 
2013. május 1. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Nyolcszor megbírságoltak már a fogyasztóvédelmi ellenőrök egy csíkszerdai 

szupermarketet a román nyelvű termékleírások hiánya miatt, s ha továbbra sem pótolja a 

hiányosságot, legközelebb felfüggesztik a működési engedélyét - közölte kedden Sorin 

Susanu, az országos fogyasztóvédelmi hatóság (OPC) brassói regionális központjának 

főfelügyelője. 

 

Tíz székelyföldi településen tüntetnek a Schweighofer-beruházás ellen 
2013. május 1. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Gyújts gyertyát a székelyföldi erdőkért! jelszóval tüntetést hirdettek meg a Facebookon a 

Holzindustrie Schweighofer osztrák fafeldolgozó óriáscég rétyi beruházását ellenző 

személyek. A közösségi oldalon az eseményt létrehozók között Tőke Ervin, az Erdélyi 

Magyar Néppárt ifjúsági szervezete, a Minta elnöke, és Nemes Előd, az EMNP háromszéki 

szervezetének elnöke is szerepel. 

 

Nem beszélt Malina-Žák Hedvig a pszichológiai vizsgálaton 
2013. április 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Megjelent, de nem vett részt tevékenyen Malina-Žák Hedvig azon a keddi pszichológiai 

vizsgálaton, amelyet az ellene eljárást folytató ügyészség indítványozott annak céljából, 

hogy kiderítse: milyen elmeállapotban volt az őt ért támadás és az azt követő kihallgatások 

idején. 

 

Munkacsoport dolgozza ki a kisebbségi támogatások rendszerét 
2013. április 30. – hirek.sk 

A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok 

Bizottságának (VNMES) elnökeként április 29-én létrehozta ideiglenes munkacsoportját, 

amely feladatul kapta a „Nemzeti kisebbségek kultúrája“ program pénzeszközeinek 

elosztására vonatkozó új szabályok kidolgozását. A 9 tagú testületnek októberig kell 

teljesítenie a megbízást. 

 

Kétnyelvű óriásplakátokat helyezett ki a Kaufland 
2013. április 30. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Úgy tűnik, van eredménye annak a hosszú ideje tartó kampánynak, mellyel a Fontos Vagy! 

mozgalom és sok civil próbálja rávenni a Kaufland áruházláncot, hogy lássák el kétnyelvű 

feliratokkal komáromi üzletüket. Az üzletlánc kétnyelvű óriásplakátokat helyezett ki 

Komáromban. 
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Idén is vár mindenkit a Gombaszögi Nyári Tábor 
2013. április 30. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Gombaszögi Nyári Tábor bővülő kínálattal, minden eddiginél több programmal, 

helyszínnel és koncerttel várja a fesztiválozókat. A rendezvény az elmúlt évekhez 

hasonlóan a krasznahorhaváraljai autókempingben valósul meg július 16-tól 21-ig. 

 

Az MKP járási konferenciája Rozsnyón 
2013. május 1. – Felvidék Ma 

Április 26-án tartották a Magyar Közösség Pártja (MKP) II. Rozsnyói Járási 

Konferenciáját, melynek ő feladata a megyei képviselőjelöltek megválasztása volt. A négy 

javasolt jelöltből a három meghatározott helyre Porubán Ferenc, Szőllős János és Beke 

Beáta lettek megválasztva, mint az MKP megye képviselőjelöltjei a Rozsnyói járásban. 

 

Egyre kevesebb magyar iskola van a Lévai járásban 
2013. május 1. – hirek.sk 

A Lévai járásban pár évvel ezelőtt még 21 magyar tannyelvű általános iskola működött, 

közülük 8 falusi kisiskola volt. Négy mára megszűnt, s a még meglévő négyben is gondok 

vannak. Az iskolát látogató gyerekek többsége ugyanis szociálisan hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű családból származik. 

 

Félmegoldás kettős állampolgárságra 
2013. május 1. – Nagy András – Új Szó 

„A magyar kormány által megálmodott kettős állampolgárságot az elkövetkező pár évre 

feltehetően elfelejthetjük, valós, működő megoldás nem lesz, mert az Orbán–Fico duónak 

nincs olyan megoldása, amelyből mindkét fél győztesen jöhetne ki. Ha lenne, már régen 

bejelentették volna, meghátrálni pedig egyikük sem akar és nem is fog. Azok, akik 

elvesztették szlovák állampolgárságukat, cserébe a magyarért, vagy nem jelentették be a 

magyar felvételét, továbbra is kellemetlen helyzetben lesznek.” 

 

A számháború a vajdasági magyar áldozatokról folytatódik 
2013. április 30. – Vajdaság Ma 

Amikor Fodor István, a zentai levéltár igazgatója megkapta a felkérést, hogy koordinálja a 

munkát a vajdasági levéltárakban, s vegyen részt a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes 

Bizottság munkájában, gondolkodás nélkül elvállalta, de tudta – ahogyan fogalmaz –, 

ebből szűzen nem lehet kijönni. Forró Lajos és Molnár Tibor Tragikus emberi sorsok 1944-

ből a partizán iratok tükrében című könyve az 1944-45-ös magyarkanizsai község civil 

áldozataival foglalkozik, akik a partizán terror áldozataiként vesztek oda. A kötetet a 

Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára és Zentai Történelmi Levéltár adta 

ki, szaklektora A. Sajti Enikő szegedi történész volt. 
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A vajdasági kormány támogatja egyetemisták külföldi tartózkodását 
2013. április 30. – Vajdaság Ma 

Az Újvidéki Egyetem hallgatói és dékánjai a Campus Europae projektum keretében 

történő külföldi tanulmányutak társfinanszírozásáról írtak alá szerződést a vajdasági 

kormánnyal. A program összértéke 4 millió dinár. A tartományi kormány idén 10 hallgató 

számára fizeti külföldi egyetemen való tartózkodásukat. A Természettudományi, 

Orvostudományi, Jogi és a Bölcsészettudományi Kar kiváló tanulmányi eredményű 

hallgatói Európa különböző országaiba látogathatnak az ösztöndíjprogram keretében. 

 

Megállapodás nélkül ért véget a kormány és a koszovói szerbek tárgyalása 
2013. április 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Nem tudják elfogadni a koszovói szerbek a brüsszeli megállapodást, de már a 

népszavazásra sem nagyon hajlanak, mert látják, Szerbia népe másként gondolkodik. 

Nagyjából így foglalható össze az észak-koszovói szerbek mai belgrádi találkozója Ivica 

Dačić kormányfővel és Aleksandar Vučićtyal, a kormány első alelnökével. Dačić a 

találkozót követően kijelentette, a kormánynak nincs ideje hónapokig foglalkozni ezzel a 

kérdéssel. 

 

Szerbia kártérítést fizet koszovói albánoknak 
2013. április 30. – Vajdaság Ma 

A Belgrádi Fellebbviteli Bíróság megerősítette azt az ítéletet, miszerint a szerb államnak 

összesen 1,3 millió dináros kártérítést kell fizetnie öt koszovói albánnak – jelentette be az 

FZHP. A Humanitárius Jogi Alap (FZHP) közleményében kifejti, a kártérítést az 1999-ben 

és 2000-ben történ illegális fogvatartás alatt elszenvedett kínzásokért ítélte meg a bíróság. 

 

Kiváló hangulatú majális Zentán 
2013. május 1. – Vajdaság Ma 

Kiváló hangulatban telt el a majális Zentán, ahol a hagyományoktól eltérően idén nem a 

Népkert, hanem a vásártér adott otthont a rendezvénynek, amelyet immár tizedik 

alkalommal szervezett meg az Önálló Szakszervezetek Szövetsége. Az illetékesek ezúttal is 

igen sokszínű programokkal várták az érdeklődőket, minden korosztály képviselői 

találhattak kedvükre való szórakozási lehetőséget. 

 

Jogvédők a jogvédőkről 
2013. május 1. – Magyar Szó 

Május 9-én és 10-én Topolya egy nemzetközi konferencia helyszíne lesz: az önkormányzat, 

a helyi ombudsmanok szervezete és az EBESZ közös szervezésében nemzetközi 

ombudsmantalálkozóra fog sor kerülni. A konferencia témája a helyi ombudsmanok 

szerepe és jelentősége lesz, apropója pedig, hogy Szerbiában 10 éves az ombudsman, az az 

polgári jogvédő intézménye. A találkozó része az EBESZ szélesebb körű programjának, 

melynek keretein belül segítséget nyújtanak az ombudsman intézményének 
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megerősödéséhez – mondta el Miladin Nešić, topolyai községi ombudsman a konferencia 

apropóján tartott sajtótájékoztatón. Nešić arról is beszámolt, hogy a konferencia anyagát 

nyomtatott formában is meg fogják jelentetni, e módon is segítve a jogvédők munkáját.  

 

A kettévágott falu magyar oldala virágzik, a szerbiai elhervadt 
2013. május 1. – Pannon RTV 

Megállt az idő a madarasi tanyavilágban. Öten élnek a Bajmokhoz közeli tanyákon. Egykor 

több mint 600-an lakták a vidéket. A trianoni békeszerződés vágta ketté a falut. A 

magyarországi Madaras virágzik, fejlődik, a vajdasági pedig elüresedett. „A magyar 

tagozaton volt 28-29 gyerek, a szerb tagozaton pedig 13 gyerek volt. Akkor ketten 

tanítottunk. Én egy évet voltam itt, az 55/56-os tanévben” – az egykori madarasi iskolát 

mutatta be ezekkel a szavakkal Mojzes Antal nyugalmazott tanító. 

 

Temerini diákok látogattak el Ópusztaszerre 
2013. május 1. – Pannon RTV 

Húsz szerb és húsz magyar általános iskolás látogatott el Temerinből Ópusztaszerre, az 

Emlékparkba és a Csillagösvény Labirintusba. A kirándulást a Vajdasági Magyar Szövetség 

temerini helyi szervezete indítványozta. Az ötletgazdáknak és vendéglátóknak az úttal az 

volt a céljuk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és együtt játszva, szórakozva 

ismerkedjenek egymás anyanyelvével, kultúrájával. Ezzel szerettek volna hozzájárulni 

ahhoz, hogy a Temerinben élő szerb és magyar diákok elfogadják egymást, barátkozzanak 

– mondta Csőke Csaba, a VMSZ temerini szerveztének elnöke. 

 

Mosolyoffenzíva 
2013. május 2. – Németh András – HVG 

Komoly külpolitikai változások figyelhetőek meg Szerbia vonatkozásában. Tomiszlav 

Nikolics szerb elnök a napokban kért bocsánatot Srebrenicáért. Alekszandar Vucsics 

miniszterelnök-helyettes Horvátországba látogatott, hogy javítsa a két ország viszonyát. 

Természetesen Koszovó függetlenségének tulajdonképpeni elismerése a leghangsúlyosabb 

jele annak, hogy irányváltás történt  a szerbiai külpolitikában, aminek köszönhetően a 

szerb-magyar viszony is javuló tendeciát mutat. Bizonyítja ezt, hogy Csúrogon két 

emlékhelyet is avatnak a közeljövőben, az 1942-es magyar razzia idején életüket vesztett 

szerbeknek, valamint az 1944-es megtorló akcióban meggyilkolt magyaroknak állítanak 

emléket. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. május 2-i számában olvasható.) 

 

HMDK-HNS-HSLS: együtt a változásokért 
2013. április 30. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

Április 25-én a HMDK székházában jelentették be, hogy a HMDK, a HNS és a HSLS együtt 

indulnak a Hercegszőlősi járásban az elöljárói és az elöljáró-helyettesi posztért. A sajtó 

V
a

jd
a

sá
g

 
H

o
rv

á
to

rs
zá

g
 

http://pannonrtv.com/web/?p=58972
http://pannonrtv.com/web/?p=59142
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4484-hmdk-hns-hsls-egyuett-a-valtozasokert


 

 

 

 

 

 
7 

képviselőinek Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke mutatta be a koalíció jelöltjeit: 

Sója Lajos (HMDK) elöljárójelöltet, Jasna Petrović (HNS) elöljáróhelyettes-jelöltet és 

Milan Grahovac (HSLS) horvát elöljáróhelyettes-jelöltet. Mindhárman azt hangsúlyozták, 

hogy a Hercegszőlősi járás megérett egy radikális változásra, mert egyfajta elöljárókultusz 

alakult ki, és nem az egyén, hanem az infrastruktúra került a figyelem középpontjában. 

 

Eredményes volt a „Szülőföldön magyarul” pályázat 
2013. április 30. – RTV Slovenija Hidak 

Április 15-én zárult le a „Szülőföldön magyarul” nevelési-oktatási támogatási pályázat. 

Idén valamivel kevesebb, mint 300 szülő nyújtott be kérelmet a 22 ezer 400 forint összegű 

támogatásra. Jelenleg folyik a beérkezett dokumentáció feldolgozása. A pályázat 

lebonyolítója a Muravidéken ezúttal is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. 

 

„A cimbalom” Felsőpulyán 
2013. május 1. – Volksgruppen 

Május 4-én családi ifjúsági programot rendez közösen Felsőpulyán a Hagyományok Háza, 

Felsőpulya városa, a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület és az Ausztriai Magyar 

Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. A felsőpulyai városháza dísztermében 

kerül sor "A cimbalom" című magyar műsorra, amelyen magyar népi ismeretterjesztő 

hangszerbemutató és zenei koncert mellett tánctanításra és táncházra is sor kerül. 

 

Esterházy-emléktáblát avattak Lengyelországban 
2013. május 1. – MTI, Új Szó 

Esterházy János-emléktáblát avattak a dél-lengyelországi Szczawnicában, a településen 

rendezett magyar hét szerdai nyitónapján. A programsorozat részeként a felvidéki mártír 

politikus életéhez kapcsolódó kiállítást, valamint a második világháború alatt a lengyel 

menekültek magyarországi tartózkodását bemutató tárlatot is megtekinthetnek az 

érdeklődők. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6189
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/181852/
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/05/01/esterhazy-emlektablat-avattak-lengyelorszagban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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