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Újabb lépést tettünk a magyar–szerb megbékélés útján 
2013. január 22. – MTI, Magyar Nemzet Online, Vajdaság Ma 

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes a magyar–szerb történelmi megbékélési 

folyamat újabb fontos állomásának nevezte, hogy szerdán szerb kollégájával együtt részt 

vett Újvidéken az 1942-es „hideg napok” áldozatairól való megemlékezésen. A két ország 

közötti megbékélési folyamat az év elején kezdődött, amikor a belgrádi magyar nagykövet 

Tomislav Nikolic szerb elnök tanácsadójának társaságában részt vett egy csúrogi 

megemlékezésen. A következő lépés az lesz, amikor a két ország köztársasági elnöke, 

Tomislav Nikolic és Áder János lesz együtt jelen – szintén Csúrogon – egy közös 

megemlékezésen. 

 

Kivizsgálandónak ítélte az EP az állampolgárságuktól megfosztott magyarok 
ügyét 
2013. január 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az Európai Parlament (EP) petíciós bizottsága szerdán úgy döntött befogadja, azaz 

„kivizsgálandónak” ítéli a szlovák állampolgárságuktól megfosztott magyarok ügyével 

foglalkozó beadványt - tudatta közös közleményében Bagó Zoltán fideszes, Mészáros 

Alajos és Tőkés László EP-képviselő. 

 

Kelemen: új alkotmányra van szükség 
2013. január 23. – transindex.ro, maszol.ro 

Alkotmánymódosítás helyett új alaptörvényre van szükség - jelentette ki kedd este 

Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint az alkotmány több évtizedre meghatározza a 

politikai berendezkedést, ezért alapjaiban kell megújítani, nem pedig néhány szakaszt 

módosítani. Hozzátette: az RMDSZ-nek több javaslata is van az alkotmánymódosítás 

kapcsán. A szövetségi elnök fontosnak tartotta hangsúlyozni: továbbra sem értenek egyet 

az alkotmány első passzusával, amelyik Romániát nemzetállamként határozza meg. 

"Románia egységes, oszthatatlan, de nem nemzetállam" - fogalmazott. 

 

„Az MSZP-nek Székelyföldön nincs keresnivalója” 
2013. január 23. – maszol.ro 

„Az MSZP-nek Háromszéken, Székelyföldön nincs keresnivalója”, szögezte le a maszol.ro 

kérdésére Tamás Sándor. A háromszéki tanácselnök, az RMDSZ Kovászna megyei elnöke 

kifejtette: az RMDSZ sokszínű szervezet, akadnak benne politikusok, akiknél a Fidesszel 

talál a szó, van, akinél az MSZP-vel, és mindenki vállalja a szimpátiáját. Hangsúlyozta, az 

RMDSZ nem ideológiai párt, hanem szövetség, és szervezetként nem cövekel le egyik 

magyarországi párt mellett sem. „Nem vállalunk szerepet az MSZP tisztára mosásában, 

hiszen az a párt sokszor rárontott saját nemzetére” – fejtette ki Tamás Sándor. 

Rámutatott: jómaga nemzetpolitikai kérdésekben jobboldali érzelmű, számára a Fidesz 

politikája a követendő. 
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http://mno.hu/hatarontul/ujabb-lepest-tettunk-a-magyarszerb-megbekeles-utjan-1133366
http://www.hirek.sk/kulfold/20130123183038/Kivizsgalandonak-itelte-az-EP-az-allampolgarsaguktol-megfosztott-magyarok-ugyet.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130123183038/Kivizsgalandonak-itelte-az-EP-az-allampolgarsaguktol-megfosztott-magyarok-ugyet.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=31858
http://maszol.ro/index.php/belfold/7680-az-mszp-nek-szekelyfoldon-nincs-keresnivaloja
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Elindult a Fogadj örökbe egy határon túli magyar falut! mozgalom 
2013. január 23. – MTI, hirado.hu 

Fogadj örökbe egy határon túli magyar falut! elnevezéssel mozgalmat indított a Sümegiek 

a Nemzetért Egyesület és a város önkormányzata. A sümegi egyesület a vajdasági Szaján 

rászoruló családjai részére gyűjt adományokat, és a február 2-án megrendezendő 

jótékonysági koncert teljes bevételét a csaknem teljesen magyarok lakta, közigazgatásilag 

Nagykikindához tartozó település nehéz körülmények között élő lakóinak juttatják el. 

 

Németh Zsolt: az MSZP megkérdőjelezi a kettős állampolgárságot 
2013. január 23. – MTI, Duna TV, hirek.sk 

A külhoniak megosztásával vádolja az MSZP a Fideszt. A vádakra Németh Zsolt, a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára reagált a Duna Közbeszéd című műsorában. 

Németh Zsolt szerint annak még örülni is lehetne, hogy a szocialista párt „megindul” a 

külhoni magyarok irányába, ugyanakkor egyidejűleg vezető MSZP-s politikusok továbbra 

is fontosnak tartják, hogy megkérdőjelezik a kettős állampolgárságot, továbbra sem 

kötelezik el magukat egyértelműen a szavazati jog mellett, sőt kifejezetten ellenzik azt. 

 

Az EMNP állítása szerint helyi kérésre döntöttek önálló polgármesterjelölt-
indítás mellett Kovásznán 
2013. január 23. – transindex.ro 

Helyi kérésre döntöttek az önálló polgármesterjelölt-indítás mellett Kovásznán - állítja az 

Erdélyi Magyar Néppárt. "Málnási László Levente jó jelölt, tapasztalt és felkészült ember, a 

Néppárt teljes mellszélességgel támogatja a kampányban és az utána következő 

periódusban is elképzelései megvalósításában" – jelentette ki Toró T. Tibor elnök kedden, 

Sepsiszentgyörgyön tartott sajtótájékoztatóján. 

 

Egy időben tartaná Ponta az EP-választásokat és az államfőválasztást 
2013. január 23. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, Krónika, 

Szabadság 

Victor Ponta javasolta Traian Băsescunak a jövő évi EP-választások és az államfőválasztás 

egyidejű megtartását – ezt maga a kormányfő jelentette be. Hozzátette, az államfő egyelőre 

nem reagált a javaslatra. A miniszterelnök azzal indokolta a két választás összevonását, 

hogy a választási kampány csupán 1-2 hónapot tartana, és elkerülhetővé tenné a tavalyi 

évhez hasonló helyzetet, amikor folyamatosan választási időszakban volt az ország. 
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Másodjára indul útnak az RMDSZ beiskolázási tájékoztató kampánya 
2013. január 23. – transindex.ro, maszol.ro 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is útjára indul az RMDSZ Minden magyar gyermek számít 

elnevezésű országos beiskolázási kampánya, amely arra biztatja a magyar vagy etnikai 

szempontból vegyes családokat, hogy írassák magyar osztályba gyermekeiket. 

 

Mindenki a másikat szidja – Megkezdődött a kovásznai kampány 
2013. január 23. – Erdély Ma 

Nem foglalkozunk a másik féllel, a magunk részéről tiszta, pozitív kampányt akarunk – 

hangoztatták egybehangzóan tegnapi sajtóértekezletükön a kovásznai polgármesteri 

székért induló jelöltek pártelnökei. Aztán terveikről nem mondtak semmit, szinte kizárólag 

a másik félről beszéltek. 

 

Bevetésre kész a „székelybarát” román tanterv 
2013. január 23. – Pásztor Krisztina – maszol.ro 

Már csak a neveléstudományi intézet jóváhagyásán, illetve a hazai tantervreformon múlik, 

hogy a romániai magyar diákok sajátos tanterv és tankönyvek szerint tanulhassák a román 

nyelvet – tudta meg  a maszol.ro Király Andrástól. Király András elmondta, az RMDSZ 

kormányzása idején, 2011-ben érvénybe lépett tanügyi törvény lehetővé teszi, hogy a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára bizonyos tantárgyak – így például a 

román nyelv és irodalom – oktatása és számonkérése sajátos tanterv szerint történjék. 

 

Restitúció felelősségvállalással 
2013. január 24. – Krónika, Szabadság 

Áprilisig felelősséget vállal a kormány az új restitúciós törvénytervezetért – jelentette be 

tegnap Liviu Voinea költségvetésért felelős tárca nélküli miniszter. Elmondta, hogy az idei 

költségvetés- tervezetben csupán azon volt tulajdonosok kárpótlására különítettek el pénzt 

– 500 millió lejt –, akiknek ügyében már végleges bírósági ítélet született.   

 

Magyarított státus 
2013. január 24. – Krónika  

Az RMDSZ javaslatára a kisebbségi közösségek érdekeit is belefoglalták a honatyák 

státusáról szóló törvénybe – jelentette be tegnapi nagyváradi sajtótájékoztatóján Biró 

Rozália Bihar megyei szenátor. Ilyen például az a javaslat, amely megakadályozza, hogy az 

eskütétel szabályzatába bekerüljön az is, hogy annak román nyelven kell elhangoznia – az 

RMDSZ képviselői és szenátorai beiktatásukkor a román szöveg után magyarul is 

kimondták az „esküszöm” szót, és Biró Rozália szerint ennek a szimbolikus gesztusnak 

továbbra is törvényesnek kell maradnia. 
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http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/7720-bevetesre-kesz-a-szekelybarat-roman-tanterv
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70786
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Kiharcolt kétnyelvűség 
2013. január 24. – Krónika 

Magyar nyelvű utcanévtáblákat helyeztek ki a Kolozs megyei Bánffyhunyadhoz tartozó 

Magyarbikalon – számolt be az MPP helyi önkormányzati képviselői által elért 

eredményről tegnapi Kolozsváron Keizer Róbert, az alakulat megyei elnöke. Szerinte 

sikerük kulcsa az volt, hogy nem azzal érveltek, hogy a faluban többségben lévő magyar 

közösségnek alanyi jogon járnak a kétnyelvű utcanévtáblák, hanem arról győzték meg a 

román többségű városi önkormányzatot, hogy  gazdasági szempontból nekik is megéri. 

 

Pesten reklámoz a BBTE 
2013. január 24. – Krónika 

Első alkalommal vett részt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozata a 

Budapesten megszervezett Educatio nemzetközi oktatási szakkiállításon. A kolozsvári 

intézmény két napon keresztül tájékoztatta az érdeklődőket a felvételivel kapcsolatos 

információkról, oktatási kínálatról, valamint a kincses városi egyetemista életről. 

 

Pályázatot nyerő óvoda 
2013. január 24. – Krónika 

A Fehér megyei Magyarlapád település óvodája kapta azt a 250 ezer forintos pályázati 

díjat, amelyet a helyi ifjúsági szervezet nyert el. Az óvoda vezetői az összegből didaktikai 

eszközöket vásároltak: DVD-ket, meséskönyveket, munkafüzeteket a gyermekeknek, 

valamint egy laptopot és egy színes fénymásoló-nyomtatót az intézmény számára. Az 

ifjúsági szervezet által elnyert pályázatot a magyar állam és a Bethlen Gábor Alap hirdette 

meg 2012 tavaszán. 

 

Tabajdi uniós kisebbségvédelmi rendszert kér 
2013. január 24. – Krónika 

Uniós kisebbségvédelmi rendszer létrehozását sürgette Tabajdi Csaba egy zártkörű 

kisebbségvédelmi konferencián, amelyet a néppárti, RMDSZ-es Winkler Gyula és az 

Európai Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEN) kisebbségvédelmi ernyőszervezet 

rendezett – tudatta közleményében a szocialista EP-képviselő. Tabajdi kifejtette, hogy az 

EP-ben működő, a nemzeti kisebbségek ügyeiért felelős frakcióközi munkacsoport az 

elkövetkező időszakban a hagyományos nemzeti kisebbségek jogaival foglalkozó európai 

polgári kezdeményezés támogatását tekinti legfőbb feladatának. 

 

Regionális központot nyitna Kolozsváron az MPP 
2013. január 24. – Szabadság 

A Magyar Polgári Párt (MPP) Kolozs megyei elnöke, Keizer Róbert és csapata folytatja azt 

az építőmunkát, amit nemrég elhunyt elődje, Csép Sándor elkezdett – hangzott el az MPP 

tegnapi kolozsvári sajtótájékoztatóján. Elmondták: a Csép Sándor által kezdeményezett 

Áldás Népesség program keretében a Keresztszülő projektet Simon Csaba országos alelnök 
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koordinálja majd. A tavalyi helyhatósági és parlamenti választások nyomán az MPP nem 

működik együtt az Erdélyi Magyar Néppárttal, miután az ősszel visszaélt bizalmukkal. 

 

A kábelszolgáltatók kötelesek betenni alapcsomagjukba az Erdély TV-t 
2013. január 23. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, MTI, Nyugati Jelen 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) keddi döntése értelmében az Erdélyi Magyar 

Televízió a magyarlakta települések kábelszolgáltatóinak alapcsomagjába kerül. A hírt az 

ETV tette közzé honlapján. 

 

Most Érsekújvárott keringőzik a Híd és az MKP 
2013. január 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Tovább zajlanak az egyeztető tárgyalások regionális szinten az MKP és a Most-Híd között a 

közelgő megyei választásokon való esetleges együttműködésről. Legutóbb a két párt 

érsekújvári járási vezetősége folytatott tárgyalásokat. Tájékoztatták egymást az érsekújvári 

és párkányi választási körzetekre vonatkozó konkrét elképzeléseikről. A következő 

napokban a pártok járási elnökségei megvitatják az elhangzott javaslatokat, és a 

tárgyalásokat legkésőbb három héten belül folytatják. 

 

Aránytalanságok a nemzetiségek közti kultúrtámogatásban 
2013. január 23. – bumm.sk 

Elégedetlenek a szlovákiai nemzetiségi kisebbségek a kultúrára szán állami 

támogatásokkal, többnyire ugyanis kevesebb pénzhez jutnak Robert Fico kormányra 

lépése óta. Az idei évre negyed millióval, 4,25 millió euróra csökkentette a kormány a 

kisebbségi támogatások összegét. 

 

Bizonytalan a nánai kisiskola sorsa 
2013. január 23. – hirek.sk 

Bizonytalanná vált a Párkány melletti Nána kisiskolájának sorsa. A csökkenő 

gyereklétszám miatt az utóbbi években egy összevont osztályban folyik az oktatás. Az idei 

tanévben mindössze 8 tanuló látogatja az intézményt. 

 

Tartományi gazdasági titkárság: Verica Kalanović is bekapcsolódott a 
Vajdaság elleni kampányba 
2013. január 23. – Vajdaság Ma 

A tartományi gazdasági titkárság keddi értékelése szerint Verica Kalanović régiófejlesztési 

miniszter kijelentéseivel - miszerint a tartományi kormány „ötletszegény”, és hogy a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31867
http://www.bumm.sk/77908/most-ersekujvarott-keringozik-a-hid-es-az-mkp.html
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http://www.hirek.sk/oktatas/20130123115207/Bizonytalan-a-nanai-kisiskola-sorsa.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14775/Tartomanyi-gazdasagi-titkarsag-Verica-Kalanovic-is-bekapcsolodott-a-Vajdasag-elleni-kampanyba.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14775/Tartomanyi-gazdasagi-titkarsag-Verica-Kalanovic-is-bekapcsolodott-a-Vajdasag-elleni-kampanyba.html
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kormány a hibás, hogy a tartományban 2004 óta hanyatlóban van a fejlődés - 

bekapcsolódott a Vajdaság elleni kampányba.  

 

Nagybecskerek: Visszakapták a képviselői mandátumukat 
2013. január 23. – Vajdaság Ma 

A nagybecskereki városi képviselő-testület december 22-ei ülésén fosztották meg 

képviselői mandátumától Goran Kaurićot, a Demokrata Párt frakcióvezetőjét és Vass 

Tibort, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselőjét. Megkapták a bírósági döntést, 

mindketten visszaülhetnek a képviseleti testület padjaiba.  

 

Közös kegyeletadás 
2013. január 23. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az újvidéki razzia 71. évfordulója alkalmából tegnap délután gyászgyűlést tartottak a 

Razzia áldozatai rakparton lévő szoborcsoportnál. A megemlékezés abban különbözött a 

korábbi években megszervezett megemlékezésektől, hogy jelen voltak Szerbia és 

Magyarország kormányfő-helyettesei, és a muzulmán egyház képviselői is első ízben 

jelentek meg az eseményen. 

 

Đilas már az idén választásokra számít 
2013. január 23. – Vajdaság Ma 

Az új kormány működésének első hat hónapja után teljesen nyilvánvaló, hogy nem tud 

javítani a polgárok életszínvonalán és ezért számítani lehet az előrehozott választásokra, 

jelentette ki Dragan Đilas, a Demokrata Párt (DS) elnöke. Đilas szerint a 

kormánykoalíción belüli különbségek „összebékíthetetlenek és megbénítják az államot”. 

 

Irodalmi összeállítás a magyar kultúra napján 
2013. január 24. – Szabó Anikó – Magyar Szó 

A zentai Mécsvirág együttes Időtlen ének című verses-zenés összeállításának topolyai 

színpadon való bemutatásával, amely összeállítás a nyolcvanöt évvel ezelőtt született Fehér 

Ferenc emléke előtt is tiszteleg, ünnepelt együtt közönségével a topolyai Művelődési Ház a 

magyar kultúra napján. 

 

Zenével és mesével ünnepeltek 
2013. január 23. – Magyar Szó 

Népzenével, diplomaosztóval és mesével ünnepelte a magyar kultúra napját a szabadkai 

Népkör Magyar Művelődési Egyesület. 

 

Néptáncoktatás a végeken 
2013. január 24. – Kecskés István - Magyar Szó 

A pancsovai Petőfi Sándor MME-ben befejeződött a négynapos néptáncoktatás, amelyen 

nyolc torontálvásárhelyi (debelyacsai), székelykevei (skorenovaci), hertelendyfalvi 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14776/Nagybecskerek-Visszakaptak-a-kepviseloi-mandatumukat.html
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17899/DJilas-mar-az-iden-valasztasokra-szamit.html
http://www.magyarszo.com/hu/1860/vajdasag_topolya/91065/Telt-h%C3%A1zas-k%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9g-el%C5%91tt.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1859/vajdasag_szabadka/91069/Zen%C3%A9vel-%C3%A9s-mes%C3%A9vel-%C3%BCnnepeltek.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1860/kozelet_riport/91057/N%C3%A9pt%C3%A1ncoktat%C3%A1s-a-v%C3%A9geken.htm
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(vojlovicai) és pancsovai fiatal tett sikeres vizsgát. Ezzel befejeződött az MNT által 

támogatott program első része, amelynek során magyarországi táncokat és dalokat 

tanítottak az oktatók. 

 

A politizáláson túl a szerb–magyar barátkozás is célja a VMSZ belgrádi 
szervezetének 
2013. január 23. – Pannon RTV 

Hivatalos látogatásra Szabadkára érkezett Nebojša Marjanović. A Vajdasági Magyar 

Szövetség belgrádi szervezetének elnöke tárgyalt Kern Sólya Máriával, a szabadkai városi 

képviselő-testület elnökével, valamint tanácskozást folytatott a Magyar Nemzeti Tanács 

tisztségviselőivel. 

 

 

Színházi előadás Ungváron a magyar kultúra napján 
2013. január 24. – Kárpátalja Ma 

Színházi előadással méltatta a magyar kultúra napját Kárpátalja magyarsága az ungvári 

Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei-Drámai Színházban a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) szervezésében. 

 

Magyarfóbia trükkökkel és tudatlansággal 
2013. január 24. – Kárpátalja Ma 

A Jobbikot támadják az ukrán nacionalisták, de az ostor ezúttal is a kárpátaljai 

magyarságon csattan. Beregszászban nyíltan toboroznak a Jobbikba, amely Kárpátalja 

Magyarországnak történő visszaadásáért lép fel – ezzel a címmel közölt beharangozó írást 

a zakarpattya.net.ua portál arról, hogy Szávay István, a Jobbik parlamenti képviselője 

január 18-án találkozott a helyi magyarokkal párttársa, Kovács Béla európai parlamenti 

képviselő beregszászi irodájában. 

 

Nyolc hónap felfüggesztett börtön a MESZ-es képviselőnek 
2013. január 23. – Új Magyar Képes Újság 

Nyolc hónap jogerős felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a vukovári megyei bíróság azt a 

magyar nemzetiségű képviselőt, aki jogtalanul vett fel a Vukovári Magyar Kisebbségi 

Tanács számlájáról 7300 kunát még 2011-ben. Balázs Leonardo a Vukovári Magyar 

Kisebbségi Tanács előző elnöke volt. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=42608
http://pannonrtv.com/web/?p=42608
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/16301-szinhazi-eloadas-ungvaron-a-magyar-kultura-napjan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/16276-magyarfobia-trukkokkel-es-tudatlansaggal
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4165-nyolc-honap-felfueggesztett-boertoen-a-mesz-es-kepviselnek
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A nemzet a kultúra építőköveiből áll össze 
2013. január 23. – Népújság 

A vasárnapi lendvai kultúranapi emlékezésen immár hagyományosan kiosztották a 

kulturális nívódíjakat, melyek között életműdíj is volt, melyet Pozsonec Mária kapott. 

 

„Demokratikusabb, jobb megoldás lenne a közvetlenül választott elnök” 
2013. január 23. – Népújság 

Horváth Ferenc megközelítően két éve vezeti az MMÖNK Tanácsát. A négyéves mandátum 

felénél a muravidéki magyar csúcsszervezet elnökével többek között a szlovéniai 

magyarság jelenlegi helyzetéről, az aktuális politikai helyzetről, a költségvetésekről, a 

hivatásos elnöki posztról, a két év sikereiről, kudarcairól beszélgetett a Népújság. 

 

Közel 70 ezer euró jut új könyvekre 
2013. január 23. – Népújság 

A Lendvai Könyvtár új igazgatója, Halász Albert és az intézet alapítója, Lendva Község a 

múlt héten sajtótájékoztatón mutatta be a könyvtárnak az elkövetkező időszakra 

vonatkozó terveit. 

 

Lendván marad a tavalyi létszám 
2013. január 23. – Népújság 

Az Oktatási és Sportminisztérium január 22-én megjelentette a középiskolai programok 

beiratkozási pályázatát a 2013/2014-es tanévre. Országos szinten a tavalyinál valamivel 

több férőhelyet hirdettek meg, de kevesebbet a gimnáziumokban. Lendván maradt a 

tavalyi létszám. 
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http://nepujsag.net/index.php/kultura/5860-hogy-igazi-uennep-legyen
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/5861-demokratikusabb-jobb-megoldas-lenne-a-koezvetlenuel-valasztott-elnoek
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/5863-koezel-70-ezer-euro-jut-uj-koenyvekre
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/5864-lendvan-marad-a-tavalyi-letszam
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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