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Répás: Jobban teljesítenek az anyanyelven tanuló gyermekek  
2014. április 16. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Iskola és képesség címmel szerdán a Magyarság Házában szervezett konferenciát a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár a konferencián kiemelte: a magyar nemzet megmaradásának zálogai a helyi 

magyar közösségek, a magyar közösségek kialakulásának és megmaradásának feltételei 

pedig a magyar anyanyelvi intézmények. Ahhoz, hogy a magyar iskolák működjenek, a 

szülőknek oda kell beíratniuk gyermekeiket - hangsúlyozta. Kántor Zoltán, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője kiemelte: a nemzetpolitika egyre inkább 

szakpolitikává válik. A mostani tanácskozás a nyolcadik olyan rendezvényük, amely érinti 

az oktatást - jelezte, hozzátéve: számos kutatást is kezdeményeztek e téren. Mint 

elmondta: szeretnék látni a trendeket és a problémákat is. Az intézet igazgatója szerint a 

népességfogyás asszimilációs szegmensében lehet a legnagyobb sikerrel beavatkozni. 

 

Zászlótörvényt terjeszt a parlament elé a kormánykoalíció 
2014. április 16. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, maszol.ro, Szabadság, Nyugati 

Jelen, Népszabadság 

A helyi közigazgatási egységek saját zászlóinak elfogadásáról és használatáról szóló 

törvénytervezetet terjeszt a parlament elé a kormánykoalíció - értesült a Gandul napilap. 

Az értesítést Kelemen Hunor és Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettesek is 

megerősítették a lapnak. A tervezet szerint a községek, városok és megyék zászlóit 

kormányhatározattal fogadják el az önkormányzat javaslata alapján. A helyi zászlók 

formájának és méreteinek egyezniük kell a román nemzeti lobogóval, nem sérthetik a 

román nemzeti jelképeket és nem tartalmazhatják más országok nemzeti jelképeit - idézi 

az MTI a Mediafaxon megjelent információkat a törvénytervezettel kapcsolatban. Kelemen 

Hunor a Gandulnak azt mondta, még dolgoznak a tervezeten. 

 

Új mandátum, új feladatok – több képviselő, hatékonyabb munka  
2014. április 16. – Pannon RTV 

Hat képviselője van a Vajdasági Magyar Szövetségnek a ma megalakult szerb 

parlamentben. A párt így számos, a magyarság számára fontos területet tud majd lefedni a 

képviselőházban. Az államtitkárok által pedig a végrehajtó hatalomban is részt vesz. 

„Minden mandátum új feladatokat hoz, minden mandátumban egy kicsit más a Vajdasági 

Magyar Szövetség pozíciója. Én abban bízom, hogy most nagyobb mértékben tudunk majd 

hatni a döntéshozatalra, mint az előző időszakban, és hogy gyakrabban kerülhetnek 

napirendre azok a kérdések, amelyek vajdasági magyar szempontból fontosak” – 

nyilatkozta Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője. 
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http://www.hirado.hu/2014/04/16/repas-jobban-teljesitenek-az-anyanyelven-tanulo-gyermekek/?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=36023
http://pannonrtv.com/web/?p=121637
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Cáfol a PSD: nem akartak pártszékházat a Léda-házban 
2014. április 16. – Krónika 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) székháza lett volna a nagyváradi Léda-ház, amennyiben az 

RMDSZ nem veszi át azt, állítja Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök. A PSD cáfolta az 

információt. Az RMDSZ által alapított Mecénás Alapítvány februárban cserélte el a városi 

strand melletti, magyar kormánytámogatással félig felépített Ady-központot a helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő Léda-házra, hogy a megyeszékhely uniós támogatásból 

tervezett élményfürdője felépülhessen. 

 

Generációváltás van folyamatban az RMDSZ-nél Maros megyében 
2014. április 16. – transindex.ro 

Generációváltás van a Maros megyei RMDSZ-ben, és ez akár a parlamenti képviseletben is 

tapasztalható lesz 2016-ban - derül ki az Erdély FM összeállításából. Egyelőre Markó Béla, 

a szövetség volt elnöke és Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke jelentette be 

visszavonulási szándékát. Markó Béla szenátor februárban közölte, semmilyen politikai 

szerepet nem fog vállalni, amint lejár jelenlegi szenátori mandátuma. Borbély László pedig 

hétvégén jelentette be: sem az RMDSZ jövő évi tisztújító közgyűlésén, sem a parlamenti 

választásokon nem indul újabb mandátumért. 

 

Borbély: sok mindent elértem abból, amit egy magyar politikus Romániában 
elérhet 
2014. április 16. – transindex.ro 

1990 óta politizál az RMDSZ élvonalában, most mégis úgy döntött, átadná a pozícióját a 

fiatalabb korosztálynak. Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke hétvégén jelentette 

be, hogy nem vállal már vezető politikai tisztségeket. Noha nem áll szándékában teljesen 

visszavonulni a politikából, azt már eldöntötte, hogy a szövetség 2015-ben esedékes 

tisztújító kongresszusán nem pályázik újabb alelnöki tisztségre, és újabb képviselői 

mandátumra sem jelölteti magát a 2016-os parlamenti választásokon. Bejelentése kapcsán 

pályafutásáról, döntésének körülményeiről beszélgetett a Transindex a politikussal. 

 

Kolozsvár: első fokon pert nyert a rendőrök által bántalmazott fiatal 
2014. április 16. – transindex.ro 

Első fokon megnyerte a pert az a fiatal, akit decemberben Kolozsváron igazoltatott a 

rendőrség, és akit állítása szerint bántalmaztak. M. Tamás egy kollégájával együtt 

december 7-én éjszaka kelt át Kolozsvár egyik főutcáján. Bár az út kihalt volt és a fiatalok 

zebrán mentek át, mint utólag észrevették, a jelzőlámpa piros volt. Rendőri igazoltatás 

következett, majd a pénzbüntetés kirovása után jócskán elszabadultak az indulatok. A 

törvényszéki orvos néhány napon belül gyógyuló sérüléseket állapított meg M. Tamás 

testén. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-akartak-partszekhazat-a-leda-hazban
http://itthon.transindex.ro/?hir=36017
http://itthon.transindex.ro/?cikk=23123
http://itthon.transindex.ro/?cikk=23123
http://itthon.transindex.ro/?hir=36018
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Lekerült a Községháza-felirat Kézdialmás és Kézdiszentlélek középületeiről 
2014. április 16. – Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Kézdialmás és Kézdiszentlélek polgármesterei megelégelték a prefektúra zaklatásait, 

számtalan átiratát, a Községháza-felirat eltávolítása miatti pereskedést, és inkább 

levetették mindkét középületről a hatóságok által kifogásolt feliratot. A Madridban élő Dan 

Tănasă szolgálatos feljelentő 2010 óta következetesen kérte a kormánymegbízottól a 

magyar nyelvű Községháza-felirat eltávolítását. Úgy tűnik, ügyködése ezúttal sikerrel járt, 

a két felső-háromszéki polgármesteri hivatal nem várta meg a végleges törvényszéki 

döntést. A székely zászlók egyelőre a helyükön maradtak. 

 

Vincze Loránt: három lábon álló stabil érdekképviselet  
2014. április 16. – maszol.ro 

,,Nem az Európai Unió tehet arról, hogy az uniós támogatásokkal kapcsolatban túlzott a 

bürokrácia: ez Románia hiányossága, akárcsak az, hogy Romániának a rendelkezésre álló 

pénzalapok mindössze egyharmadát sikerült lehívnia” – hívta fel a figyelmet szerdai 

Hargita megyei látogatása során Vincze Loránt. Az RMDSZ európai parlamenti 

képviselőjelöltje Székelykeresztúron választmányi tagokkal és önkormányzati 

képviselőkkel találkozott, valamint lakossági fórumokon tartott előadást Etéden és 

Szentábrahámon.  

 

Elkezdődött a rendőrtanoncok toborzása, kevés a magyar jelentkező  
2014. április 16. – maszol.ro, Erdély Ma 

A hiányos román nyelvtudás miatt nem jutnak be rendőrképzőbe a magyar fiatalok, véli 

Delia Moldovan. A Kovászna megyei rendőrség humán erőforrás irodájának vezetője ezt 

annak kapcsán mondta, hogy elkezdődött a rendőrtanoncok toborzása a rendőriskolába és 

akadémiára, ahová a nemzeti kisebbségeknek külön helyeket tartanak fenn. A rendőrtiszt 

szerint Háromszéken évente 30-50 fiatal jelentkezik a rendőrképzőbe. Vannak köztük 

magyarok is, azonban eddigi tapasztalatok szerint többségük már a helyben megszervezett 

pszichológia felmérésen elbukik, mert nem értik a feltett kérdéseket. A továbbjutók pedig 

lemorzsolódnak a románok történelme illetve a román nyelvtan vizsgán, mondta a 

rendőrtiszt, aki szerint a magyar diákok általában az idegen nyelvvizsgát veszik 

könnyedén.  

 

Kevesebb a hiányos pályázat 
2014. április 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

Több mint 108 ezer levelet kapott a Szülőföldön magyarul támogatási program keretében a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). A pályázatok több mint nyolcvan 

százalékát már feldolgozták, és a hiánypótlás is zajlik. Idén kevesebb adatot kell 

utólagosan bekérjenek a szülőktől.  
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http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=162952&cim=lekerult_a_kozseghaza_felirat_kezdialmas_es_kezdiszentlelek_kozepuleteirol
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/27948-vincze-lorant-harom-labon-allo-stabil-erdekkepviselet
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/27936-elkezdodott-a-rendortanoncok-toborzasa-keves-a-magyar-jelentkezo
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kevesebb-a-hianyos-palyazat
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Várjuk ki a végét 
2014. április 17. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „elkönyvelheti első sikerét a márciusban kormányra került 

RMDSZ, ha a parlament elfogadja a frissen kidolgozott zászlótörvényt. Ennek nagy az 

esélye, ugyanis a helyi közigazgatási egységek saját zászlóinak és jelképeinek elfogadásáról 

és használatáról a szociáldemokraták terjesztettek jogszabálytervezetet a szenátus elé”. A 

szerző hozzáteszi: „különösen felháborító lenne, ha kiderülne, Pontáék mindössze 

kampányajándékot kívántak nyújtani magyar partnerüknek az európai parlamenti 

választások közeledtével. Nemcsak az erdélyi magyarság, hanem az RMDSZ szempontjából 

is”. 

 

Luxemburgi per: nyílt levél romániai visszalépéséért 
2014. április 16. – Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

Nyílt levélben kérte Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke Victor Ponta 

román miniszterelnöktől, hogy Románia kormánya lépjen ki az Európai Unió (EU) 

bíróságán folyó perből, amellyel a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés 

bejegyzését szeretnék elérni a kezdeményezők. Izsák Balázs felhívta a figyelmet, hogy a 

Románia beavatkozására vonatkozó határozatot a román kormány ugyan a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) a bukaresti kabinetbe való belépése előtt 

fogadta el, de a magyar szervezet most már kormányon van, és Korodi Attila 

környezetvédelmi miniszter tagja a polgári kezdeményezést megfogalmazó bizottságnak. 

 

Politikai alku a „magyar ügyekért” 
2014. április 17. – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Személyes kirohanásoktól sem volt mentes a szerdai marosvásárhelyi képviselő-testületi 

ülés, amelyen leváltották Ionela Ciotlăuş alpolgármestert, helyét, ahogy várható volt, 

Claudiu Maior vette át. A másik alpolgármester, Peti András szerint a a magyarok 

„profitálni fognak” ebből a döntésből. Nem sokkal ezután, ugyanazon az ülésen nem 

minden vita nélkül, de azt is megszavazták, hogy a Színház térre felállítják Sütő András ülő 

szobrát. 

 

Hagymakupolás honfoglalás 
2014. április 17. – Csinta Samu – Heti Válasz 

Ioan Selejan Kovászna és Hargita megye ortodox püspöke szerint csakis olyan helyen lehet 

templomot építeni, ahol igény van rá, hozzátette, hogy a székelyföldi templomépítések 

fejezetét lezártnak tekinti. Nehéz kérdésnek tartja a székelyföldi autonómiát, mivel fontos, 

hogy az ország területi egysége megmaradjon és sokakban riadalmat kelt, hogy a terület el 

akar szakadni Romániától. A magyar félnek szerinte egyértelműsíteni kellene az 

álláspontját a parlamentben és azt másokkal is el kellene fogadtatni, mert a legtöbb román 

emberben Székelyföld kulturális, vagy területi autonómiája kapcsán „ott él a kétely: miféle 

vonalakat akarnak meghúzni a magyarok.” 
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http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=162985&cim=luxemburgi_per_nyilt_level_romaniai_visszalepeseert
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/politikai-alku-a-amagyar-ugyekerta
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(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. április 17-i számában olvasható.) 

 

Ma Hedvig, holnap te? – Tüntetést szerveznek Pozsonyban 
2014. április 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Tüntetést szervez Pozsonyban a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, karöltve a legnagyobb 

szlovákiai magyar civil szervezetekkel és pártokkal Žák-Malina Hedvig csaknem nyolc éve 

elhúzódó ügye és a fiatalasszony elleni vádemelés miatt, valamint a szlovákiai 

igazságszolgáltatásban uralkodó állapotok kapcsán. 

 

EMT: reménykeltő a Žák-Malina Hedvig ügyében tett nyilatkozat 
2014. április 16. – MTI, hirek.sk 

Reménykeltőnek tartja az Emberi Méltóság Tanácsa Andrej Kiska Žák-Malina Hedvig 

ügyében közelmúltban kegyelmet kilátásba helyező nyilatkozatát. A szervezet egyúttal azt 

kéri: hivatalba lépése után vesse latba államfői tekintélyét, hogy az igazságszolgáltatási 

hajsza véget érjen. 

 

Marad az egy kisebbség – egy szavazat elv 
2014. április 16. – Új Szó 

Mária Jedličková megbízott kisebbségi kormánybiztos levélben válaszolt az Új Szó 

kérdéseire. Arra a kérdésre, hogy igazságos-e, hogy az 500 ezer fős magyarságnak 

ugyanolyan súlya van a bizottságban, mint egy néhány száz fős kisebbségnek, a 

kormánybiztos semmitmondó választ adott: A módosítással „a szavazatok egyenértékűek 

lettek, kiegyensúlyozottá vált a döntési folyamat. A bizottságban csak az elnöknek és a 

kisebbségek képviselőinek van szavazati joga. Ne keverjük össze a szavazati jogot a magyar 

kisebbség súlyának vagy jogainak csökkentésével. A szavazati jog változása csak a 

Szlovákiában élő 13 nemzeti kisebbség azonos társadalmi pozíciójának elvét 

hangsúlyozta.” 

 

Megalakult az új szerbiai parlament 
2014. április 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A parlamenti képviselők ünnepélyes eskütételével szerdán Belgrádban megalakult az új 

összetételű szerb törvényhozás. Az alakuló ülésen a legidősebb parlamenti képviselő, a 85 

éves Milan Korać elnökölt. Pásztor Bálint, a VMSZ frakcióvezetője elmondta, pártja 

számára a hat képviselő, az öt államtitkár és a bizottsági tagok koordinálása új feladatokat 

és kihívásokat tartogat, a vajdasági magyarság érdekeit pedig ezentúl a törvényhozáson 

kívül a végrehajtó hatalomban is képviselni tudják. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140416115223/Ma-Hedvig-holnap-te-Tuntetest-szerveznek-Pozsonyban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140416143836/EMT-remenykelto-a-Zak-Malina-Hedvig-ugyeben-tett-nyilatkozat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/16/marad-az-egy-kisebbseg-egy-szavazat-elv
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20327/Megalakult-az-uj-szerbiai-parlament.html
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EP-választás: Pásztor Deli Andort javasolja a Fidesz-KDNP által felállított 
nemzeti listára 
2014. április 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Pásztor István a Fidesz-KDNP EP listájára Deli Andort, a VMSZ tagját, tartományi 

oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárt javasolta, közölte a VMSZ 

sajtószolgálata. A VMSZ elnöke szerint a Fidesz-KDNP által felállított nemzeti lista, 

amelyen közösen szerepelnek a szétszakított nemzettest és a diaszpóra magyarságát 

képviselő jelöltek az anyaországi jelöltekkel, olyan történelmi cselekedet, ami 

visszafordíthatatlanul kovácsolja eggyé a magyar nemzetet, mégpedig nem a szavak, 

gesztusok szintjén, hanem a politikai cselekvés mezején. A vajdasági magyar közösség 

szempontjából ez a lehetőség felbecsülhetetlen érzelmi jelentősége mellett konkrét 

politikai haszonnal is járhat, mert lehetőséget ad arra, hogy valós időben, a csatlakozási 

tárgyalások folyamatában, élesben lehessen képviselni a vajdasági magyar érdeket. 

 

Pásztor: A VMSZ ideológiailag közel áll az SNS-hez 
2014. április 16. – Vajdaság Ma 

A dolgok természetéből adódóan a Vajdasági Magyar Szövetség ideológiai szempontból 

közelebb áll a Szerb Haladó Párthoz (SNS), mint a Szerbiai Szocialista Párthoz (SPS) vagy 

a Demokrata Párthoz (DS), nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ vezetője. Pásztor a Novi 

magazinnak adott interjújában azt magyarázta, hogy a VMSZ az Európai Néppárt 

tagjaként a jobbközép táborhoz tartozik és ebben az értelemben kisebb a távolság pártja és 

az SNS között, mint a VMSZ és az SPS vagy a DS között. 

 

MPSZ: Az autonómia az egyetlen esély a túlélésre 
2014. április 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági magyar szavazók azt üzenték, hogy nem akarnak magyar autonómiát, és ezzel 

azt is üzenték, hogy nem akarnak vajdasági autonómiát, hangsúlyozta zentai 

sajtótájékoztatóján Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, aki kifejtette, 

úgy véli, igen rossz hír az, hogy két választás is volt egymás után, és a vajdasági magyar 

szavazók mindkét esetben olyan erőket támogattak, amelyek elutasítják a vajdasági 

magyarság autonómiatörekvéseit. 

 

Hatalomváltás Zomborban 
2014. április 16. – Vajdaság Ma 

Zomborban megdöntötték a demokrata párti vezetésű hatalmat. Az ellenzék a két évvel 

ezelőtti választások óta többször is megkísérelte átvenni a helyi vezetést, azonban minden 

eddigi alkalommal gyengének bizonyult, általában az utolsó pillanatban egy-két képviselő, 

hátat fordítva saját pártjának, áttáncolt a pozíciót képező oldalra. Arról csak találgatások 

folynak, mely pártok képviselői csoportjai képezik majd a leendő helyi hatalmat, és kik 

kerülnek ellenzékbe, de azt sem igazán tudjuk, hogyan sikerül pozícionálnia magát a 

magyar érdekképviseletnek. Négy magyar képviselője van a 61 fős testületnek, hárman a 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17037/EP-valasztas-Pasztor-Deli-Andort-javasolja-a-Fidesz-KDNP-altal-felallitott-nemzeti-listara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17037/EP-valasztas-Pasztor-Deli-Andort-javasolja-a-Fidesz-KDNP-altal-felallitott-nemzeti-listara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17033/Pasztor-A-VMSZ-ideologiailag-kozel-all-az-SNS-hez.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17035/MPSZ-Az-autonomia-az-egyetlen-esely-a-tulelesre.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17036/Hatalomvaltas-Zomborban.html
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Vajdasági Magyar Szövetség, míg egy a Vajdasági Magyar Demokrata Párt színeiben jutott 

be a testületbe a 2012-es választásokon.  

 

Magyar óvoda Maradékon 
2014. április 16. – Magyar Szó 

Az óvoda megnyitásának az volt a legfőbb célja, hogy a maradéki óvodások megtanuljanak 

magyarul. Halász Dániel lelkipásztor elmondta a Magyar Szónak, hogy Maradékon sok a 

vegyes házasság, és magyar oktatási intézmény sincs 35 éve. – Először hétvégi óvodaként 

kezdtük szeptemberben a Magyar Református Egyház jóvoltából, mert nyertünk egy 

pályázaton 300 000 forintot a hétvégi óvodára. Ezután az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának írtunk egy kérvényt, hogy az óvodára igény lenne délelőtt is, és ezt 

jóváhagyták a Bethlen Gábor alapítvány révén, így a működtetését ők fizetik – mondta 

Halász. Az óvoda négy-öt gyerekkel indult, most már kilencen járnak a maradéki magyar 

nyelvű óvodába.  

 

Valerij Luncsenko a Rákóczi-főiskolán 
2014. április 16. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tett látogatást április 

16-án Valerij Luncsenko, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnöke. 

Kárpátalja kormányzóját Orosz Ildikó, az intézmény elnöke, valamint Brenzovics László, a 

Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elnöke, a  Kárpátaljai Megyei Tanács első 

elnökhelyettese fogadta. Luncsenko érdeklődött a beregszászi főiskola jelenlegi helyzetéről 

és megbeszélték a felmerülő problémákat. 

 

A nemzeti kisebbségek helyzetéről tanácskoztak 
2014. április 16. – Kárpátalja 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és Barta József, a 

KMKSZ alelnöke Magyarország Ungvári Főkonzulátusán találkozott az Európai Biztonsági 

és Együttműködési Szervezet (EBESZ) delegációjával, amelyet Irina Vaszjuk, a szervezet 

nemzetiségi kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottságának jogi tanácsadója vezetett. A 

küldöttség a KMKSZ vezetőinél az ukrajnai nemzetiségi kisebbségek, azon belül a 

kárpátaljai magyarság helyzetéről, problémáiról érdeklődött az adott aktuálpolitikai 

helyzet fényében. 

 

Az anyanyelv megtartó ereje 
2014. április 16. – Kárpátalja 

Április 11-én 15. alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) szervezésében a Bátyúi Középiskolában a magyar költészet napját méltató Bátyúi 

Költészeti Napokat. A rendezvényen felavatták Bátyú szülöttjének, Bagu Balázsnak az 
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http://www.magyarszo.com/hu/2310/vajdasag_ujvidek/110334/Magyar-%C3%B3voda-Marad%C3%A9kon.htm
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/valerij-luncsenko-rakoczi-foiskolan
http://karpataljalap.net/2014/04/16/nemzeti-kisebbsegek-helyzeterol-tanacskoztak
http://karpataljalap.net/2014/04/16/az-anyanyelv-megtarto-ereje
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emléktábláját, aki azon túl, hogy a KMPSZ egyik alapító tagja volt, szorgalmazta az egyházi 

líceumok létrehozását, elkészítette a vasárnapi iskolák tantervét. 

 

A kommunista terror áldozataira emlékeztek Vukováron 
2014. április 16. – Új Magyar Képes Újság 

A vukovári Szent Fülöp és Jakab-templom melletti emlékkeresztnél koszorúzással és 

gyertyagyújtással emlékeztek meg a kommunista terror áldozatairól. A kommunizmus 

vukovári áldozatairól április 12-én emlékeztek meg Vukovár városának, Vukovár-Szerém 

megyének, a Matica hrvatska vukovári alapszervezetének, a Németek és Osztrákok 

Szervezetének, valamint a Vukovári Magyarok Egyesületének a képviselői. 

 

A kétnyelvűség újabb „félreértelmezése”: mert nem tudják, ki olasz, ki 
magyar!? 
2014. április 16. – Népújság 

A napokban az újabb képviselői kérdés kapcsán egyértelműen fény derült arra, még a 

miniszterek sem ismerik az alkotmányban lefektetett kétnyelvűség alapvető szabályait. Ez 

sajnos annak ellenére van így, hogy a kormány égisze alatt önálló nemzetiségi hivatal 

tevékenykedik, amely többek között erről is hivatott gondoskodni. Hasonló értesítőket 

kaptak az állampolgárok Szlovénia-szerte. Sajnos a kétnyelvű területeken is ilyen 

egynyelvű értesítőket küldtek ki. A kétnyelvűség alapvető ismeretének hiányáról a Göncz 

László nemzetiségi képviselő és Samo Omerzel infrastrukturális és területrendezési 

tárcavezető közötti levelezés tesz tanúbizonyságot. A kisebbségi képviselő ugyanis levélben 

fordult a miniszterhez, mert a geodéziai hivatalnak az ingatlanadó kiszabásáról szóló 

értesítései csak szlovén nyelven kerültek a kétnyelvű területek polgáraihoz. 

 

A Költő bűvkörében 
2014. április 16. – Népújság 

Szombaton emléktábla-avatással egybekötött költészet napi megemlékezésre került sor a 

kapcai József Attila Művelődési Egyesület szervezésében. A rendezvényre a 

partnerszervezetek, valamint Murakeresztúr és az emléktáblát adományozó Zalabaksa 

települések képviselőit is meghívták. Herženjak Mária, a kapcai művelődési egyesület 

elnöke köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy emlékeznek a 20. századi költőóriásra, 

akinek bűvkörében a kapcai kultúra szerelmesei 30 éve tevékenykednek. A költészet 

fogalma pedig Kapcán igazán élőnek számít, hiszen Zágorec-Csuka Judit személyében 

költője is van a településnek. 
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http://huncro.hr/magyarsagunk/5436-a-kommunista-terror-aldozataira-emlekeztek-vukovaron
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8544-a-ketnyelvseg-ujabb-felreertelmezese-mert-nem-tudjak-ki-olasz-ki-magyar
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8544-a-ketnyelvseg-ujabb-felreertelmezese-mert-nem-tudjak-ki-olasz-ki-magyar
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8543-a-koelt-bvkoereben
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Képviselői kollégium: „Igencsak instabil a helyzet” 
2014. április 16. – Népújság 

Hétfőn az MMNÖK székházában tartotta rendszeres képviselői kollégiumát Göncz László 

nemzetiségi képviselő. Az összejövetelen több fontos tárgykörről folyt beszélgetés, 

leginkább azonban a kétnyelvűség, a kétnyelvű ügykezelés volt terítéken. A kollégium 

keretében a magyar nemzeti közösségek elnökei, a nemzetiségi közszolgálati intézetek, 

valamint a magyar kulturális, tájékoztatási, oktatási és egyéb programokat megvalósító 

intézmények vezetői eszmét cseréltek az őshonos nemzeti közösségeket és a kétnyelvűséget 

érintő időszerű kérdésekről, a következő hetek fontosabb politikai és közösségi teendőiről, 

programjairól. 

 
  

http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8545-kepviseli-kollegium-igencsak-instabil-a-helyzet
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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