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Tényfeltáró bizottság alakulhat a Beneš-dekrétumok ügyében 
2013. január 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

Tényfeltáró bizottság felállítását kezdeményezte Bagó Zoltán fideszes európai parlamenti 

képviselő a Beneš-dekrétumok ügyében, miután a szlovák kormány eddig nem reagált az 

EP petíciós bizottsága által hozzá intézett megkeresésre. A képviselő a Beneš-dekrétumok 

ügyében kérdést intézett az Európai Bizottsághoz, válaszában pedig a bizottság 

kijelentette, hogy azokat a jogszabályokat, amelyeket egy adott tagállamban annak uniós 

csatlakozása előtt fogadtak el, és amelyek nem összeegyeztethetőek az uniós jog 

rendelkezéseivel, módosítani kell az uniós vívmányok tiszteletben tartása érdekében. A 

képviselő szerint az Európai Bizottság ezzel kimondta, hogy a Beneš-dekrétumok egy 

részét el kell távolítani a szlovák jogrendből. 

 

Példát mutatnak a tótkomlósi szlovák iskolával 
2013. január 16. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az Országos Szlovák Önkormányzat veszi át a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

és az egyik önkormányzati óvoda fenntartását. Az erről szóló szándéknyilatkozatot a felek 

szerdán írták alá, a megállapodást ellátta kézjegyével Hoffmann Rózsa oktatásért felelős 

államtitkár és Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős államtitkár. Hoffmann Rózsa elmondta: a magyar kormány prioritásként kezeli a 

magyarországi nemzetiségek és a magyar kisebbségek határon túli kulturális 

autonómiájának erősítését az oktatás révén. A tótkomlósi megállapodás példa lehet - tette 

hozzá. 

 

Döcögve halad a MOGYE-n a szeptemberi megállapodás végrehajtása 
2013. január 16. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) honlapján 87 tanári és 

tanársegédi állást hirdetett meg az elmúlt napokban; csak tíz állás esetében tüntették fel, 

hogy magyar nyelven oktató szakembert keresnek. A magyar oktatói igények rendezését az 

intézményen belüli román-magyar konfliktust rendező tavaly szeptemberi megállapodás 

rögzítette. Eszerint a magyar rektorhelyettes hivatott dönteni a magyar tagozaton 

meghirdetendő állásokról, és a magyarokat megillető tanársegédi állásokra csakis 

magyarul tudó oktatókat lehet alkalmazni. 

 

Elhunyt Csép Sándor, az erdélyi magyar közélet emblematikus alakja 
2013. január 16. – Krónika, transindex.ro 

Hosszú betegség után életének 75. évében szerda reggel Kolozsváron elhunyt Csép Sándor, 

televíziós szerkesztő, riporter, politikus, az erdélyi magyar közélet kiemelkedő alakja. 

1999-től 2003-ig a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének elnöke, utóbb az 

audiovizuális sajtóért felelős alelnöke, 2008-tól a Kolozs megyei MPP elnöke volt. E
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Hibát hibára halmozott a marosvásárhelyi RMDSZ 
2013. január 16. – transindex.ro 

Az évek óta rosszul működő, szervezeti struktúrájában jelentősen meggyengült szervezet 

ügyében hiba lenne bűnbakot keresni, a változtatás szükségességének felismerése 

fontosabb – vélik RMDSZ-en belül.  

 

Maros megyében közösségi RMDSZ kell? 
2013. január 16. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Parázs vita alakult ki az RMDSZ-ben a szövetség marosvásárhelyi szervezetének az 

átszervezését illetően. Az érintett felek egymásra mutogatnak és cáfolják, hogy ők 

lennének a felelősek a helyi szervezet kudarcaiért. Kovács Péter, főtitkár, RMDSZ: 

„Meggyőződésem az, hogy az RMDSZ számára csak egyetlenegy út van: megerősíteni a 

társadalomszervezési tevékenységet, minél inkább visszahozni azt a szövetséget, amely a 

’90-es években működött. Nyitottabb RMDSZ-re van szükség, nyitottabbnak kell lennünk 

a fiatalok irányába, nyitottabbak kell legyünk az újak irányába”. 

 

Három erdélyi tervezet készül az európai kisebbségvédelemre 
2013. január 16. – Erdély Ma, MTI 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

közösen, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) önállóan próbál élni az európai polgári kezdeményezés lehetőségével annak 

érdekében, hogy az Európai Unió alkosson jogszabályt a nemzeti kisebbségek védelméről. 

 

Frunda György: ugyanaz vagyok, aki voltam 
2013. január 16. – maszol.ro 

Románia nemzetállamiságának alkotmányba foglalása szimbolikus, nemcsak azért, mert 

nem fedi a valóságot, hanem azért is, mert nincsenek sem politikai, sem jogi 

következményei – jelentette ki a maszol-ro-nak adott interjúban Frunda György, a 

kormányfő tiszteletbeli kisebbségügyi tanácsosa. Az RMDSZ volt szenátorát új 

szerepköréről kérdezték. 

 

Bevinni a köztudatba az autonómia eszméjét 
2013. január 16. – Balta János – Nyugati Jelen 

Dr. Burián Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt Arad megyei elnöke az elmúlt évi 

tevékenységet elemezte, illetve vázolta az idei terveket, elképzeléseket. 

 

Mesterházy: az MSZP elnézést kér 2004. december 5-ért 
2013. január 17. –Krónika, transindex.ro, Szabadság, Magyar Hírlap 

Új alapokra kívánja helyezni a külhoni magyarsággal kapcsolatos politikáját a Magyar 

Szocialista Párt, amely szerdán „történelmi jelentőségűnek” nevezett elnökségi ülést tartott 

Kolozsváron. Mesterházy Attila MSZP-elnök elnézést kért azoktól a határon túli 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=19357
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magyaroktól, akiket alakulata megsértett a 2004. december 5-i népszavazáskor a kettős 

állampolgárságot elutasító álláspontjával. A kincses városban kora este rendezett fórumon 

mintegy félszáz tiltakozó állta el az MSZP-s politikusok útját, akiknek csak rendőri 

kísérettel sikerült bejutni a rendezvénynek otthont adó épületbe. 

 

Komzsík: Nincs társadalmi konszenzus a szlovákiai magyar felsőoktatás 
feladatáról 
2013. január 16. – Tóth Katalin – Új Szó, Felvidék Ma 

Komzsík Attila, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 

Karának dékánja szerint a felvidéki magyar nyelvű felsőoktatás legnagyobb problémája, 

hogy annak feladatiról „nincs társadalmi konszenzus, sőt még csak társadalmi vita sincs”. 

 

Aláírásgyűjtés Erdélyben a felvidéki magyarokért 
2013. január 16. – Felvidék Ma, Háromszék, Erdély Ma 

A magyar állampolgárságot igénylő felvidéki magyarok támogatása érdekében indított 

szolidaritási aláírásgyűjtést az Erdélyi Magyar Néppárt. „Sorozatosan zaklatják a magyar 

állampolgárságot kérő felvidéki magyarokat. Ezzel szemben nálunk eddig kétszázezer az 

igénylők száma, őket semmiféle zaklatás nem érte” – nyilatkozta Nemes Előd, a párt 

háromszéki elnöke. 

 

Elindult a kassa2013.eu honlap 
2013. január 16. – Felvidék Ma 

Január 16-án indították el azt a honlapot, amely Magyarország Kassai Főkonzulátusa által 

szervezett programokat tartalmazza az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretén belül. 

 

Szankcionálni kell a kisebbségek elleni támadásokat! 
2013. január 16. – Kecskés István – Magyar Szó 

Másfél év elteltével sem találták meg a kisebbségiek elleni néhány súlyos támadás 

elkövetőjét, emlékeztetett tegnap Traian Pancarichan, Nagybecskerek polgári jogvédő-

helyettese, hangsúlyozva, hogy ezek az esetek a kisebbségiek biztonságának és testi 

épségének legsúlyosabb megnyilvánulásai voltak. A jogvédő közleményét továbbította a 

nagybecskereki Civil Társadalom Fejlesztési Központ (CRCD) is. Tavalyelőtt augusztusban 

Kiss Nándor nagybecskereki református lelkész magyarokat fenyegető levelet talált az 

egyházközség postaládájában. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1852/vajdasag_nagybecskerek/90619/Szankcion%C3%A1lni-kell-a-kisebbs%C3%A9gek-elleni-t%C3%A1mad%C3%A1sokat!.htm
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Nagybecskerek: nyolc ligás állt át a haladókhoz 
2013. január 16. – Vajdaság Ma 

Miközben Bojan Kostreš, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) tisztségviselője mai 

sajtótájékoztatóján a szerb kormányt dicsérte, mondván, az aktuális kormány a bűnözés és 

a korrupció elleni harc terén többet tett, mint Mirko Cvetković kormánya egész 

megbízatása alatt, addig Nagybecskereken a LSV nyolc tagja lépett át a Szerb Haladó 

Pártba (SNS), közölték a nagybecskereki haladók. 

 

LSV: Erősödik a nemzetek közötti türelmetlenség 
2013. január 16. – Vajdaság Ma 

A szélsőséges szervezetek csorbítják az emberi méltóságot, veszélyeztetik a másként 

gondolkodók biztonságát, listát készítenek a szerintük nem kívánatos személyekről – 

mondta Bojan Kostreš, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) főtitkára. Vajdaság 

zászlajának elégetése alkotmányellenes cselekedet, hiszen a tartomány szimbólumának 

megsemmisítése egyenlő az ország lobogójának a meggyalázásával. A szociáldemokrata 

liga ellen eddig 25 alkalommal intéztek támadást ismeretlen tettesek, de csak két ízben 

fedték föl kilétüket. 

 

Már készülődnek a következő VMTDK-ra 
2013. január 16. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium megkezdte a 2013-as évet. Anyagi támogatás 

hiányában megszűnt a Stúdium című folyóiratuk nyomtatott formában. A Kollégium 

elnöke elmondta, már készülnek a következő Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri 

Konferenciára, függetlenül attól, hogy az anyagi támogatások évről évre csökkennek. „Sok-

sok helyről kellett összeszedni a pénzeket, viszont a Magyar Nemzeti Tanács is meg  

 

Nyelvtörvény: újabb Kovács-csúsztatás 
2013. január 16. – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátalja című hetilap a parlamenti választás óta is több cikkben foglalkozott a 

nyelvtörvénnyel, annak végrehajtásával. A december 28-i számban megjelentnek már a 

címe – A régiósok máris visszavonnák a nyelvtörvényt – is félrevezeti az olvasókat. Gajdos 

István parlamenti képviselő, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke 

szerint a szándékot még az sem menti, hogy az írásban már módosításról van szó. 

 

Alakulóban a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 
2013. január 16. – Népújság 

Ismeretes, hogy a jelenlegi magyar kormány gazdasági szempontból, illetve a nemzeti 

összetartozás, a magyar kisebbség megmaradása szempontjából is fontosnak tartja, hogy 
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Magyarország minél szerteágazóbb regionális kapcsolatokat alakítson ki. Ezért jött létre a 

Wekerle-terv, illetve többek között a Kárpát Régió Üzleti Hálózat, amely valószínűleg 

Lendván is nyit kirendeltséget. 

 

Követhető példa az övé 
2013. január 16. – Népújság 

A Szúnyogh Sándor emléknap díjkiosztóján a költő-irodalomszervező, valamint újságíró 

írásainak pódiumi felidézése mellett az alsólakosi születésű, 15 éve elhunyt költő 

példaképpé emelkedéséről is szó esett. – Ma is szükség van példaképekre, követhető 

elődökre, akik sokat tettek a közösség és a magyar nyelv megmaradásáért – mondta Kepe 

Lili, az MNMI igazgatója a díjkiosztón. 

 

Bizonytalan a falusi óvodák sorsa 
2013. január 16. – Népújság 

A Lendvai községben a vidéki óvodák sorsa egyre bizonytalanabb. Ha a takarékoskodás 

jegyében a kormány szigorítja a normatívákat, akkor nem biztos, hogy a jövőben minden 

vidéki óvoda nyitva tarthat. A Lendvai Óvodának a két lendvain kívül még négy faluban 

van egysége, ebből a legnépesebb 29 gyerekkel a gyertyánosi, majd a hotizai 21, a 

göntérházi 14 óvodással, végül a hosszúfalui óvoda, melyet csupán nyolc gyermek látogat. 

A petesházi óvodát gyermekhiány miatt – csupán négy gyermeket írattak be – ideiglenesen 

már bezárták. 
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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   
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www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 
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www.mti.hu   
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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   
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