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2013 a külhoni magyar kisiskolák éve 
2013. január 24. – MTI, Kormány.hu 

Elindult a 2013 - a külhoni magyar kisiskolák éve című program, amelyre 100 millió 

forintot különítettek el a Bethlen Gábor Alapnál - jelentette be Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A program célja, hogy minél több 

kisgyermeket magyar iskolába írassanak szüleik, és felhívni a figyelmet arra, hogy az 

anyanyelvi nevelés, a saját kultúra jelenti azt a biztos alapot, amire építeni lehet a jövőben. 

A program megvalósításában a Bethlen Gábor Alap, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és az 

Erzsébet Szálloda, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Kft. egyaránt 

közreműködik, a szakmai koordinációt a nemzetpolitikai államtitkárság látja el. 

 

Balog Zoltán miniszter az MKP vezetőivel egyeztetett 
2013. január 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A révkomáromi Selye János Egyetem (SJE) jogállásának megőrzéséről, valamint az alap- 

és középfokú oktatási intézményeket érintő szlovák oktatási reformról egyeztetett Balog 

Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere a Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezetőivel 

csütörtökön Pozsonyban. Balog beszámolt az MKP vezetőinek Dušan Čaplovič szlovák 

oktatási miniszterrel folytatott tárgyalásai eredményeiről. Kiderült, hogy a korábban 

leminősítésre jelölt révkomáromi SJE várhatóan elkerülheti jogállása elvesztését, mivel a 

magyar kormány egyetemi oktatókkal, valamint a kiküldésükhöz szükséges anyagi 

szerepvállalással fogja segíteni az egyetemet, hogy 2014-ig teljesíthesse az akkor esedékes 

akkreditáció feltételeit. 

 

A miniszter üdvözölte a magyar javaslatot 
2013. január 24. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az ukrán kormányzat kész elősegíteni, hogy megoldják a kárpátaljai magyar iskolák 

problémáit – mondta el Bayer Mihály kijevi magyar nagykövet az MTI-nek, beszámolva a 

Dmitro Tabacsnik ukrán oktatási miniszterrel folytatott megbeszéléséről. A találkozón a 

nagykövet sürgette a kárpátaljai magyar oktatási nyelvű iskolák problémáinak a 

rendezését. 

 

Határon túli társulatokat mutat be a Bethlen Színház 
2013. január 24. – MTI 

Vendégváró Fesztivállal, egy hagyományteremtő célú, határon túli színházakat bemutató 

sorozattal indítja az újévet a Bethlen Színház. A programban először február 1-jén a 

gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház mutatkozik be. 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2013-a-kulhoni-magyar-kisiskolak-eve
http://www.hirek.sk/belfold/20130124184711/Balog-Zoltan-miniszter-az-MKP-vezetoivel-egyeztetett.html
http://mno.hu/hatarontul/a-miniszter-udvozolte-a-magyar-javaslatot-1133591
http://kultura.hu/main.php?folderID=952&ctag=articlelist&iid=1&articleID=331783
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Összefogást sürget Tőkés László az európai polgári kezdeményezés ügyében 
2013. január 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Nyugati Jelen 

Az erdélyi magyar politikai szervezetek terveinek összehangolását sürgeti Tőkés László 

európai parlamenti képviselő, a Kárpát-medencei Autonómia Tanács (KMAT) elnöke a 

kisebbségvédelem tárgyában benyújtandó európai polgári kezdeményezés ügyében. Tőkés 

László ez ügyben a KMAT elnökeként csütörtökön levelet küldött Kelemen Hunornak, az 

RMDSZ elnökének, Toró T. Tibornak, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökének és 

Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) vezetőjének. 

 

Restitúciós botrány: hiányolják a kárpótlást az egykori ingatlantulajdonosok 
2013. január 24. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

A kommunizmus idején elkobzott ingatlanok volt tulajdonosainak érdekeit védő egyesület 

elégedetlen azzal, hogy a kormány által elfogadott idei költségvetés-tervezetben nincs 

előirányozva pénzkeret a kárpótlások kifizetésére. Liviu Voinea, a költségvetésért felelős 

tárca nélküli miniszter a Hotnews.ro portálnak elmondta: a kormány csak a jogerős 

bírósági ítélet nyomán megítélt kártérítések értékét számolta bele a büdzsébe. 

 

Kelemen: komolytalan az államfő előrehozott választásokra vonatkozó 
javaslata 
2013. január 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ elnöke szerint nem lehet komolyan venni Traian Băsescu javaslatát, hogy csak 

abban az esetben mondana le, ha feloszlik a parlament és előrehozott választásokat 

tartanak. Kelemen Hunor hozzátette, nem ért egyet az államfő mandátumának féléves 

lerövidítésével. 

 

Hétszáz alkalmazottat bocsát el a TVR februártól 
2013. január 24. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Nyugati Jelen 

Csaknem hétszáz alkalmazottat bocsát el február 1-jétől a TVR, amely az intézmény rossz 

gazdasági helyzete miatt döntött így - közölte csütörtökön Nagy Zoltán, a TVR 

igazgatótanácsának tagja. Nagy Zoltán szerint a leépítés leginkább a bukaresti magyar 

adás szerkesztőségét érinti, de nem olyan mértékben, hogy veszélybe kerüljön a 

műsorgyártás. A magyar szerkesztőségek közül továbbra is a bukaresti a legnagyobb 

létszámú, ott 24 betöltött állás marad az új struktúra szerint. 

 

Áprilisig elfogadja a kormány az új restitúciós törvényt 
2013. január 24. – transindex.ro 

A kormány részéről konkrét javaslatot nem láttam a restitúciós törvény módosítására, de a 

sajtónyilatkozatok szintjén a kabinet elképzelései nagyban hasonlítanak az RMDSZ 

javaslataihoz – hangsúlyozta Markó Attila. A kormány áprilisban felelősségvállalással 

fogja a törvényhozás elé terjeszteni a restitúciós törvénytervezetet, amely kapcsán az 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70801
http://itthon.transindex.ro/?hir=31868
http://itthon.transindex.ro/?hir=31873
http://itthon.transindex.ro/?hir=31873
http://itthon.transindex.ro/?hir=31874
http://itthon.transindex.ro/?hir=31875
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RMDSZ nem fogad el olyan változatot, amelyik nem a természetbeni visszaszolgáltatásra 

és a méltányosságra helyezi a hangsúlyt – fogalmazott a restitúciós bizottság volt tagja. 

 

Kelemen: az európai polgári kezdeményezés az elmúlt ötven év legnagyobb 
lehetősége 
2013. január 24. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

„Európai összefogás körvonalazódik a kisebbségi Európai Polgári Kezdeményezés, a 

Minority SafePack kisebbségvédelmi keretszabályozás kérdésében. Törekvésünk 

bizonyítja, hogy a nemzeti közösségek és az őket képviselő legitim szervezetek nem csak a 

saját egyéni specifikus gondjaikra keresnek megoldásokat, hanem képesek egy millió 

aláírással hitelesített valós európai szolidaritást kiépíteni és fölmutatni” – jelentette ki 

Kelemen Hunor csütörtökön a Kolozsvári Rádió reggeli műsorában 

 

Vegyes típusú választási rendszer körvonalazódik 
2013. január 24. – transindex.ro 

Az USL egy olyan vegyes választási rendszer kialakításán dolgozik, amelynek célja a 

képviselőház és a szenátus jogköreinek szétválasztása – állítják a pártszövetséghez közel 

álló források. Ezek szerint két elképzelés körvonalazódik: az egyik a listás szavazás, míg a 

másik az egyéni rendszerű arányos képviseleten alapuló vegyes szavazás, a német 

Bundestag megválasztásának mintájára. A PDL és az RMDSZ a vegyes rendszer mellett 

érvelnek, de eltérő álláspontjuk van a parlament létszáma és a két ház képviseleti elveit 

illetően. 

 

Kós Károly einstand 
2013. január 24. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka szerint „Az MSZP, az RMDSZ, bárki más magánmegfontolások, 

szimpátiák, meggyőződések alapján elutasítható, de a jogot ahhoz, hogy Kós életműve 

közkincs legyen, és azt ki-ki politikai hovatartozása szerint értelmezze, nem lehet kétségbe 

vonni. Tudom, hogy más világ van most a régi köntösben tetszelgő Magyarországon, mint 

itt. Éppen ezért érdemes észben tartani: Erdélyben nem működik az einstand.”. 

 

Kiújuló gondok a kétnyelvűséggel Maros megyében 
2013. január 24. – maszol.ro 

A Maros Megyei Tanács belső festési munkálatai után az ügyosztályok kétnyelvű 

feliratozása eltűnt, immár zömében román nyelvű megnevezések kerültek ki az 

irodaajtókra – jelzi a Facebook közösségi portálon Balogh József, megyei önkormányzati 

képviselő. Balogh elmondása szerint sem a testület, sem a magyar alelnök véleményét nem 

kérte ki az önkormányzat vezetője, egyszerűen elkészíttette a kizárólag román nyelvű 

feliratokat és kihelyeztette azokat. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31877
http://itthon.transindex.ro/?hir=31877
http://itthon.transindex.ro/?hir=31878
http://manna.ro/velemeny/kos-karoly-einstand-2013-01-24.html
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/7767-kiujulo-gondok-a-ketnyelvuseggel-maros-megyeben
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Költségvetés: több pénz jut idén a kisebbségekre 
2013. január 24. – maszol.ro 

Az infláció mértékével, mintegy négy százalékkal emelte a múlt évhez képest a romániai 

nemzeti kisebbségeknek szánt összeget az idei költségvetés tervezetében a kormány. A 

kormányfőtitkársághoz tartozó Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) a tavalyi 83 

millió lejhez képest idén 86,9 millió lej fölött rendelkezik, az összeg jelentős hányada 

azonban közvetlenül a kisebbségek szervezeteihez – köztük az RMDSZ-hez – kerül. 

 

Csalók házalnak az RMDSZ nevében Marosvásárhelyen 
2013. január 24. – maszol.ro 

Ismeretlen személyek az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnökségére hivatkozva, 

hamisított tagkönyvekkel járnak házról-házra tagtoborzás ürügyén – figyelmeztetett 

csütörtökön a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöksége. 

 

Ismét eltakarták a Székelyföld-pannót 
2013. január 24. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Mindössze pár nappal azután, hogy Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének 

elnöke bejelentette, újabb egy hónapig a helyén marad a kormányhivatallal átellenben 

elhelyezett pannó, a prefektúra máris válaszolt. A Havasalföld és Moldva 1859-ben 

megtörtént egyesülésének évfordulója kapcsán szervezett, mellesleg igen szerény 

érdeklődésnek örvendő, csütörtöki ünnepségen újból előkerült a méretes lobogó, amelyet 

újból úgy helyeztek el, hogy teljesen eltakarja a pannót. 

 

Ki nevez a végén: átvilágítják Szász Jenőt 
2013. január 24. – manna.ro 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a miniszterelnök fennhatósága alá tartozik, ezért 

titkosszolgálati átvilágításon kell átesnie a politikusból tudósvezetővé vedlett ex-

pártelnöknek. 

 

Folytatódik a Székelyföld-szórvány program 
2013. január 24. – Erdély Ma 

Az Összetartozunk Székelyföld-Szórvány program keretében 2012-ben is több tucat közös 

kezdeményezés valósult meg. Demeter László megyei tanácsos, az Összetartozunk 

Székelyföld-Szorvány program háromszéki felelőse foglalta össze az idei történéseket: 

„Részt vettünk a Hunyad Megyei Magyar Napok, a Szeben Megyei Magyar Napok, az Ars 

Hungarica Fesztivál, a Bod Péter születésének 300. évfordulója alkalmával szervezett 

emlékév és még nagyon sok közös kisebb-nagyobb rendezvény megszervezésében és 

lebonyolításában”. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/7781-koltsegvetes-tobb-penz-jut-iden-a-kisebbsegekre
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/7763-csalok-hazalnak-az-rmdsz-neveben-marosvasarhelyen
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ismet-eltakartak-a-szekelyfold-pannot
http://manna.ro/kozter/ki-nevez-a-vegen-atvilagitjak-szasz-jenot-2013-01-24.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134504&cim=folytatodik_a_szekelyfold_szorvany_program_video
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EMNP: ferdít az RMDSZ 
2013. január 25. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kovászna megyei szervezete csütörtöki 

közleményében elítéli, hogy Tamás Sándor és Antal Árpád Kovászna megyei RMDSZ-

elöljárók „folytatják félrevezető tájékoztatási hadjáratukat”: a néppárt szerint a két 

politikus a kovásznai időközi polgármester-választás kampányában is azzal riogatja a 

magyar választókat, hogy a néppártra leadott szavazatukkal a román pártokat támogatják, 

sőt Orbaiszék magyar parlamenti képviseletének elvesztéséért is az ellenzék szervezetét 

okolták, és okolják a mai napig, holott a választási eredményekből erre nem lehet 

következtetni. 

 

Mellőzött kétnyelvűség 
2013. január 25. – Krónika  

A magyar nyelv használatának mellőzése miatt reklamált Nist János szatmárnémeti 

tanácsos a testület csütörtöki ülésén. Rámutatott: a polgármesteri hivatal által, az előző 

évek során kiadott naptárak, illetve határidőnaplók kétnyelvűek voltak, az ideiek viszont – 

melyet immár a szociálliberális városvezetők adattak ki – csak román nyelvű szövegeket 

tartalmaztak. 

 

Elköltöztetnék a Szacsvay-iskolát 
2013. január 25. – Krónika  

Felújított épületbe költöztetnék a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskolát az RMDSZ 

Bihar megyei honatyái – Szabó Ödön parlamenti képviselő azt mondja, a költözéssel 

mindenki jól járna. Minderről közös csütörtöki sajtótájékoztatóján számolt be Biró Rozália 

szenátor, illetve Cseke Attila és Szabó Ödön képviselő. 

 

Polgári ellenzék az egységes jobboldalért 
2013. január 25. – Krónika  

Biró Zsolt pártelnök tudta nélkül új ellenzéki mozgalom jött létre a Magyar Polgári Párt 

keretében, melynek célja, hogy közelebb hozza a polgáriakat az Erdélyi Magyar 

Néppárthoz, erdélyi jobboldali összefogást sürgetve. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Oldal 

Egységéért elnevezésű mozgalomról Biró Zsolt országos elnök a Krónikától szerzett 

tudomást. 

 

Üdvözlik az állampolgársági ügyektől szóló EP-döntést a Felvidéken 
2013. január 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Felvidéki politikusi és elemzői vélemények szerint üdvözlendő és jó irányba tett lépésnek 

értékelhető az Európai Parlament (EP) petíciós bizottságának az a szerdai döntése, 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 
 

http://www.bumm.sk/77955/udvozlik-az-allampolgarsagi-ugyektol-szolo-ep-dontest-a-felvideken.html
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amellyel „kivizsgálandónak” ítélte a szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki 

magyar állampolgárok ügyével foglalkozó beadványt. 

 

Fico elítélte Schwarzenberg szavait 
2013. január 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Robert Fico miniszterelnök elítélte Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter és 

államfőjelölt Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kijelentését. Robert Fico a Právo cseh 

napilapnak nyilatkozva hangsúlyozta: a Beneš-dekrétumok részei Csehország és Szlovákia 

jogrendjének. A szlovák kormány érinthetetlennek tartja azokat, és ha bárki eltörölni vagy 

módosítani próbálná őket, azzal a második világháború eredményét vonná kétségbe. 

 

A megyei választásokról tárgyalt a Híd a nyitrai és a kassai kerületben 
2013. január 24. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Híd kerületi és járási elnökei ezen a héten is folytatták a megyei választásokon való 

együttműködéssel kapcsolatos tárgyalásokat. Nyitrán az MKP-val, keleten a Népi Platform 

szlovák pártjaival tárgyalt. 

 

Megyei választások – Pártonkívüli jelölteket is indíthat az MKP 
2013. január 24. – MTI, hirek.sk 

Ahol nem sikerül megegyezésre jutnia a Magyar Közösség Pártjának (MKP) a Most-Híd 

szlovák-magyar párttal az idén novemberben sorra kerülő megyei választásokon indulók 

listájának összeállításáról, ott pártonkívüli jelöltek indítását is fontolóra veheti. Az MKP 

terveiről csütörtökön tájékoztatta az MTI-t Szigeti László, a párt Országos Tanácsának 

(OT) elnöke. 

 

Változhat az anyakönyvi törvény 
2013. január 24. – hirek.sk 

Szlovákiában a nőket születésükkor automatikusan -ová végződéssel anyakönyvezik, ez a 

nyelvtani megkülönböztetés jelenti ugyanis a női nemet. Egyre több szlovák nemzetiségű 

nő is e végződés nélkül szeretné használni a nevét, ezért enyhítené az anyakönyvi 

hivatalokról szóló törvényt a belügyminisztérium. 

 

Magyar-szlovák projekt a Duna menti természeti értékek megismerésére 
2013. január 25. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

A Szigetköz és a Csallóköz természeti értékeinek környezetkímélő  megismerését szolgálja 

az a projekt, amelyre több mint 580 ezer eurót nyert egy négy tagú magyar-szlovák 

konzorcium uniós forrásból a határon átnyúló együttműködési program keretében. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130124120708/Fico-elitelte-Schwarzenberg-szavait.html
http://www.bumm.sk/77937/a-megyei-valasztasokrol-targyalt-a-hid-a-nyitrai-es-a-kassai-keruletben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130124210133/Megyei-valasztasok-Partonkivuli-jelolteket-is-indithat-az-MKP.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130124142557/Valtozhat-az-anyakonyvi-torveny.html
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/01/25/magyar-szlovak-projekt-a-duna-menti-termeszeti-ertekek-megismeresere
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Beíratási plakátkampány – Dunaszerdahelyen is 
2013. január 25. – Lőrincz Adrián – Új Szó 

Plakátkampányt indított a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége és a Csemadok a Csallóköz központjában az iskolai beíratások 

kapcsán. A szülői szövetség a jövőre nézve szélesebb körű társadalmi összefogást sürget. 

 

Vágsellyén eggyel több elsős lesz, mint tavaly 
2013. január 25. – Száz Ildikó – Új Szó 

Tizenhárom magyar elsőst írattak be szerdán a Pázmány Péter Alapiskolába. A járási 

székhely egyetlen magyar alapiskoláját jelenleg tizenkét elsős látogatja, a magyar óvodába 

huszonkét gyerek jár. 

 

Zenta: Felújítások és fejlesztések az oktatási intézményekben 
2013. január 24. – Vajdaság Ma 

Zentán az oktatási intézmények vezetői, valamint az önkormányzat illetékesei az elmúlt 

időszakban rendkívül sokat dolgoztak azon, hogy látható eredményeket tudjanak 

felmutatni az oktatás terén, hangsúlyozta Kormányos Katona Gyöngyi, a községi tanács 

oktatási és művelődési ügyekkel megbízott tagja. 

 

Óbecsén lezárult A hely szelleme 
2013. január 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Csütörtökön az óbecsei Fehér Hajó Szállodában tartották meg A hely szelleme – 

Kapcsolattartás az elszármazottakkal című projekt zárókonferenciáját. A vendégeket 

Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója köszöntötte, a 

konferenciát Vuk Radojević óbecsei polgármester nyitotta meg. Pásztor István, a 

tartományi képviselőház elnöke a Fejlesztéspolitikánk eszközei – kire számíthatunk? című 

előadásában a perspektívateremtés fontosságát emelte ki, amelynek a megoldása 

véleménye szerint nem nemzeti, hanem általános közéleti feladat. 

 

„Újvidéket több néven szeretjük” 
2013. január 24. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga aktivistái matricákat osztogattak a polgároknak a 

következő felirattal: „Újvidéket több néven szeretjük”, arra figyelmeztetve, hogy Vajdaság 

székvárosának nem csak cirill betűs hagyományai vannak. „Ezt a várost még Újvidéknek, 

Neusatznak és Neoplantának is hívják, ami azt bizonyítja, hogy különféle nemzetek már 

réges-régen megállapodtak és létrehozták az egyensúlyt, amelyet a mostani városhatalom 

meg akar bontani”. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14788/Zenta-Felujitasok-es-fejlesztesek-az-oktatasi-intezmenyekben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14787/Obecsen-lezarult-A-hely-szelleme-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14785/Ujvideket-tobb-neven-szeretjuk.html
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SZTE: Könnyítés a vajdasági magyar felvételizőknek 
2013. január 24. – Vajdaság Ma 

Nyílt napot és pályaválasztási tanácsadást tartottak a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 

illetékesei Szabadkán, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban. A felvételi 

eljárással kapcsolatos tudnivalókat Kothenc Mihály, az SZTE Tanulmányi Osztályának 

osztályvezetője ismertette, aki az általános tudnivalókon kívül a vajdasági magyarokat 

érintő jellegzetességeket is kihangsúlyozta. 

 

Pásztor István is koszorúzott az újvidéki megemlékezésen 
2013. január 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Az újvidéki razzia 71. évfordulója alkalmából szerdán gyászgyűlést tartottak a Razzia 

áldozatai rakparton lévő szoborcsoportnál. Az idei megemlékezésen első alkalommal 

voltak jelen mind Szerbia, mind Magyarország kormányfőhelyettesei, és a muzulmán 

egyház képviselői is először jelentek meg az eseményen. 

 

Magyar sziget Bánátban 
2013. január 25. – Kecskés István – Magyar Szó 

Torda a begaszentgyörgyi község „legmagyarabb” faluja. A népszámlálás adatai szerint 

1458 lakosa van, míg egy évtizeddel korábban 1771-en éltek e bánáti településen. A 

lakosság száma egyre csökken. 

 

A VMSZ elítéli a verbászi emlékmű megrongálását 
2013. január 24. – Magyar Szó, Pannon RTV 

 „A Vajdasági Magyar Szövetség legélesebben elítéli azon emlékmű megrongálását, amely a 

Verbászon 1944/45-ben kivégzett ártatlan német és magyar áldozatok emlékére lett 

felállítva tavaly novemberben. Most, amikor a szerb és a magyar nép történelmi 

megbékélés előtt áll, őszintén reméljük, hogy elszigetelt vandalizmusról van szó, amely 

nem tükrözi az általános hangulatot a hagyományosan toleráns és multikulturális verbászi 

környezetben. Tekintet nélkül arra, hogy mi volt az indíték, reméljük a hatóság 

felelősségre vonja a tetteseket” – olvasható a Süli Tamás, a VMSZ verbászi helyi 

szervezetének elnöke által aláírt közleményben. 

 

Gajdos: A magyar nyelv regionális státusának deklarálása törvénytelen 
2013. január 25. – Kárpátalja 

A Kárpáti Igaz Szó minap szemünkre vetette, hogy félrevezettük az olvasót, mikor azt a 

címet adtuk egyik cikkünknek, hogy A régiósok máris visszavonnák a nyelvtörvényt. Az 

UMDSZ lapjában ennek kapcsán a mundér védelmében személyesen megszólaló Gajdos 

István, az UMDSZ elnöke azonban alig tesz egyebet, csupán megismétli, amit magunk is 

állítottunk a bírált írásban – persze egészen más hangsúllyal. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14784/SZTE-Konnyites-a-vajdasagi-magyar-felvetelizoknek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14783/Pasztor-Istvan-is-koszoruzott-az-ujvideki-megemlekezesen.html
http://www.magyarszo.com/hu/1861/kozelet_riport/91107/Magyar-sziget-B%C3%A1n%C3%A1tban.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1860/vajdasag/91115/A-VMSZ-el%C3%ADt%C3%A9li-a-verb%C3%A1szi-eml%C3%A9km%C5%B1-megrong%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1t.htm
http://karpataljalap.net/2013/01/25/gajdos-magyar-nyelv-regionalis-statusanak-deklaralasa-torvenytelen
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A Schmitt-adomány átadása Bátyúban 
2013. január 25. – Kárpátalja 

Schmitt Pál, volt köztársasági elnök a Verecke Alapítvány segítségével a közlemúltban 

jelentős anyagi támogatásban részesítette Kárpátalja magyar egyházi, oktatási és kulturális 

intézményeit. A támogatások eljuttatása az érintettekhez a KMKSZ közreműködésével 

valósult meg. 

 

Színházi előadás Ungváron 
2013. január 25. – Kárpátalja, Kárpátinfo, 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. A beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai 

Színház társulata a magyar kultúra ünnepének előestéjén William Shakespeare A vihar 

című drámáját mutatta be, melyet Szergej Maszlobojscsikov állított színpadra. 

 

Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel…! 
2013. január 24. – Kárpátalja Ma 

Beregszászban a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolával és a Beregszászi Művészeti Iskolával együttműködve irodalmi-zenés 

rendezvény keretében méltatta a magyar kultúra ünnepét. 
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http://karpataljalap.net/2013/01/25/schmitt-adomany-atadasa-batyuban
http://karpataljalap.net/2013/01/25/szinhazi-eloadas-ungvaron
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/16317-isten-aldd-meg-a-magyart-jo-kedvvel-boseggel
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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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