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Májusban lesz a Mikó-per első tárgyalása a legfelsőbb bíróságon 
2013. január 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Magyar Hírlap 

Májusban lesz a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatása 

miatt indított per első tárgyalása a legfelsőbb bíróságon – derült ki pénteken az intézmény 

honlapjáról. A közlés szerint a fellebbviteli per első tárgyalását május 16-án tartják. A per 

azt követően került át a legfelsőbb bíróságra, hogy az egyik vádlottat, Markó Attilát 

decemberben parlamenti képviselővé választották. 

 

Házkutatást tartottak a Néppártnál, az RMDSZ elhatárolódik 
2013. január 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Rendőrök kutatták át az EMNP kovásznai kampányirodáját, a párt vezetői úgy vélik, nem 

véletlen történt az eset, és akár politikai megrendelés is állhat mögötte. Thiesz János 

RMDSZ-es polgármesterjelölt reagált az esetre, és kijelentette: az RMDSZ elhatárolódik a 

történtektől. 

 

Állítások és cáfolatok: megtiltották a tartománynak a részvételt a razziáról 
való megemlékezésen? 
2013. január 25. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki razzia 71. évfordulójáról való megemlékezést szervező bizottság döntése 

értelmében megtiltották a tartományi parlamentnek az esemény hivatalos részében való 

részvételt, közölte a tartományi képviselőház sajtószolgálata. Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke és a tartományi küldöttség többi tagja a polgárokkal együtt vettek 

részt az 1942-es „hideg napokról” való megemlékezésen, s koszorúikat a hivatalos program 

befejeztével helyezték el. 

 

Félmillió kérelem az év végéig 
2013. január 27. – Sztojánovity Lívia – Magyar Szó 

Amióta a magyar parlament elfogadta az egyszerűsített honosítási eljárásra vonatkozó 

törvénymódosítást, a világon mintegy háromszázhetvenezren éltek ezzel a lehetőséggel és 

a várakozások alapján ez a szám az év végéig eléri a félmilliót. A kérelmek mintegy 

kétharmadát a csíkszeredai, kolozsvári és a szabadkai főkonzulátuson adják át. A 

szabadkai főkonzulátuson mára már heti kilenc-tízszer tartanak eskütételt, és a díszterem 

befogadóképességét kihasználva naponta százhúsz fő teszi le az esküt. Ezzel párhuzamosan 

naponta mintegy száz kérelmet vesznek át Szabadkán. Interjú Korsós Tamás főkonzullal. 

 

A magyar Országgyűlés kihelyezett bizottsági ülést tartott Nagymegyeren 
2013. január 27. – Felvidék Ma 

A magyar Országgyűlés ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság Ifjúsági 

albizottsága kihelyezett ülését január 26-án Nagymegyeren tartotta. Az albizottság tagjai 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70843
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70842
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14791/Allitasok-es-cafolatok-megtiltottak-a-tartomanynak-a-reszvetelt-a-razziarol-valo-megemlekezesen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14791/Allitasok-es-cafolatok-megtiltottak-a-tartomanynak-a-reszvetelt-a-razziarol-valo-megemlekezesen.html
http://www.magyarszo.com/hu/1863/hetvege/91189/F%C3%A9lmilli%C3%B3-k%C3%A9relem-az-%C3%A9v-v%C3%A9g%C3%A9ig.htm
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/37686-a-magyar-orszaggyules-kihelyezett-bizottsagi-ulest-tartott-nagymegyeren
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és a szlovákiai magyar ifjúsági szervezetek képviselői megkoszorúzták a 1947–48-ban 

kitelepített magyarok emlékhelyét. 

 

Felfele buktatják Codrin Munteanu prefektust 
2013. január 25. – Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Krónika 

Politikai források szerint Codrin Munteanu, Kovászna megyei prefektust a héten kinevezik 

a Honvédelmi Minisztérium államtitkárának. A háromszéki kormánybiztos nem erősítette 

meg az értesülést. Codrin Munteanut tavaly májusban nevezték ki Kovászna megye 

prefektusi tisztségére, nyilvános tevékenysége többnyire a magyar nyelv és a székely 

szimbólumok elleni sorozatos támadásban merült ki, ezekben a témákban összesen 18 pert 

indított. 

 

Dorin Florea elhalasztaná a marosvásárhelyi autonómiatüntetést 
2013. január 25. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Ne az autonómiáért, hanem azért tüntessenek Marosvásárhelyen, hogy a város legyen a 

régió-központja – ezt szorgalmazta Dorin Florea polgármester. A városvezető arra kérte a 

március 10-re meghirdetett autonómia-töntetés szervezőit, hogy halasszák el, vagy 

változtassák meg az autonómia-tüntetés célját. A városvezető szerint első lépésként az 

emberek jólétéért és az életszínvonal növeléséért kell kiállni. A jövőbe, ne a múltba 

tekinteni. 

 

Bíró Zsolt: dehogy szakad a Magyar Polgári Párt 
2013. január 25. – maszol.ro 

Honnan veszi ezeket a kérdéseket?" – reagált pénteken a Magyar Polgári Párt elnöke, Bíró 

Zsolt a maszol.ro-nak arra a kérdésére: fenyegeti-e a szakadás veszélye az MPP-t? A 

politikust a hírportál annak a párton belüli tizenegy tagú csoportosulásnak a 

megalakulásáról faggatta, amely a Tőkés László védnöksége alatt álló EMNP-hez 

közelítené a polgáriakat. 

 

Háromszéki vezetők: a labda fel van dobva az MSZP-nek 
2013. január 26. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az erdélyi település- és megyevezetők egy része fenn- tartásokkal fogadta az MSZP 

Kolozsváron meghirdetett új nemzetpolitikáját. Van közöttük olyan polgármester, amelyik 

kijelentette: az RMDSZ nem vállal szerepet abban, hogy a szocialista párt tisztára mossa 

magát Erdélyben. A téma kapcsán Száva Enikő Sepsiszentgyörgyön Tamás Sándorral, 

Kovászna megye tanácsának elnökével, és Antal Árpáddal, Sepsiszentgyörgy 

polgármesterével beszélgetett. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134528&cim=felfele_buktatjak_codrin_munteanu_prefektust_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134550&cim=dorin_florea_elhalasztana_a_marosvasarhelyi_autonomiatuntetest
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/7808-biro-zsolt-dehogy-szakad-a-magyar-polgari-part
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134594&cim=haromszeki_vezetok_a_labda_fel_van_dobva_az_mszp_nek_video
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Vigyázz, robban! 
2013. január 25. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna publicistája szerint „Az elmúlt években már annyi be nem teljesített ígéret 

hangzott el arról, hogy megváltozik az úgynevezett nemzetpolitika, a támogatási rendszer, 

hogy ezt az ígérethalmazt nem lehet egykönnyen félreseperni. Ha mondjuk Szász Jenő 

rövid- vagy középtávon úgy belebukik ebbe a vállalkozásba, ahogy a korábbiakba is 

belebukott, és a nyakába lehet varrni a történteket, azzal nagyon nagy szolgálatokat tesz 

majd az önmagához képest jelentős lemaradásban lévő magyar kormánynak”. 

 

Thiesz János: az EMNP okolható a román képviseletért 
2013. január 25. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Fenntartja az RMDSZ álláspontját Thiesz János kovásznai polgármesterjelölt, miszerint az 

EMNP miatt nincs parlamenti képviselte a magyarságnak Orbaiszéken. Ugyanakkor 

Thiesz abban bízik, hogy sikerül megnyernie a választásokat a Néppárt jelöltjével, valamint 

a románok által támogatott független jelölttel szemben. 

 

Megszavazta a Bernády György név felvételét a marosvásárhelyi 2-es számú 
általános iskola vezetősége 
2013. január 27. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az iskola vezetősége csütörtökön ülésezett, és ekkor fogadta el a névváltoztatásra 

vonatkozó határozatot. A Bernády név felvételét kezdeményező szülők csoportja szerint 

most már a politikusokon múlik, hogy sikerül-e hivatalosan is átnevezni az általános 

iskolát. A tanintézmény belső döntése után ugyanis közigazgatási szinten is jóvá kell 

hagyni a névváltoztatást. 

 

Felhasították a román zászlót ismeretlenek Sepsiszentgyörgyön 
2013. január 27. – maszol.ro, MTI, manna.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság, Nyugati 

Jelen, Magyar Hírlap 

Vasárnapra virradóra ismeretlenek felhasították azt a román zászlót, amellyel csütörtökön 

egy székely szimbólumokat tartalmazó táblát takartak el a hatóságok. A Mediafax 

hírügynökség jelentése szerint az éjszaka folyamán egy tíz centiméteres és egy ötven 

centiméteres hasítás jelent meg azon a román zászlón, amellyel a prefektusi hivatal előtt a 

Sic - Terra Siculorum (Székelyföld) feliratú táblát takarták el csütörtökön a prefektusi 

hivatal képviselői. 

 

Gagauz vendégek tartottak "autonómialeckét" Csíkban 
2013. január 27. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, Nyugati Jelen 

A Moldova Köztársaság keretében területi autonómiát élvező gagauz közösség néhány 

közéleti személyiségét látták vendégül Csíkszeredában. Hargita Megye Tanácsa vasárnapi 

közleménye szerint a gagauz küldöttségben óvodai, középiskolai és egyetemi tanárok, egy 

jogász és egy popénekes is részt vett. A vendégek péntek este egy csíkszeredai közéleti 
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http://manna.ro/velemeny/vigyazz-robban!-2013-01-25.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/thiesz-janos-az-emnp-okolhato-a-roman-kepviseletert
http://itthon.transindex.ro/?hir=31893
http://itthon.transindex.ro/?hir=31893
http://maszol.ro/index.php/belfold/7868-ismeretlenek-felhasitottak-a-roman-trikolort-sepsiszentgyorgyon
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/7870-gagauz-vendegek-tartottak-qautonomialecketq-csikszeredaba
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fórumon beszéltek a moldovai etnikumközi kapcsolatokról, a gagauz területi 

autonómiáról. 

 

Harc a restitúcióért 
2013. január 28. – Krónika 

Márciusban kerül sor a következő tárgyalásra a nagyváradi premontrei rend egykori 

főgimnáziumának visszaszolgáltatási perében – nyilatkozta a Krónikának Kincses Előd 

ügyvéd. Eközben a legfelsőbb bírósághoz áthelyezett Mikó-ügyben májusban lesz az első 

tárgyalás. 

 

Újra tüntetne a RMOGYKE 
2013. január 28. – Krónika  

Folytatni kívánja a tiltakozó megmozdulásokat a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE). Ádám Valerián titkár szerint a 

tüntetésekre amiatt van szükség, mert a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem vezetése továbbra sem veszi figyelembe a román-magyar konfliktust rendező, 

tavaly szeptemberi, hétpontos megállapodást. A RMOGYKE többek közt követelni fogja, 

hogy növeljék a meghirdetett állások számát, ahhoz, hogy a magyar oktatást külön is 

akkreditálni lehessen. 

 

Berényi: az alkotmánybíróság Brüsszel lépéseire vár 
2013. január 25. – hirek.sk 

Minden bizonnyal a politika, illetve Brüsszel lépéseire vár a szlovák alkotmánybíróság az 

állampolgársági ügyekben - nyilatkozta a Kossuth Rádióban Berényi József, a Magyar 

Közösség Pártjának elnöke. 

 

Lomnici: kiemelkedő jelentőségű az EP döntése 
2013. január 25. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Magyar Hírlap 

Örömteli hírnek és optimizmusra okot adó, kiemelkedő jelentőségű döntésnek tartja 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke az Európai Parlament (EP) 

petíciós bizottságának döntését, amellyel a testület "kivizsgálandónak" ítélte a szlovák 

állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyar állampolgárok ügyével foglalkozó 

beadványt. 

 

Kinevezték Tóth Jánost a Selye Egyetem rektorává 
2013. január 25. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Pénteken hivatalosan is kinevezték a komáromi Selye János Egyetem rektorává Tóth 

Jánost. A szakember további négy évig fogja vezetni az egyetlen önálló szlovákiai magyar 

felsőoktatású tanintézményt. 
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Aláírásgyűjtésbe kezd a kisiskolák megvédéséért az MKP 
2013. január 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Februártól aláírásgyűjtést indít a Magyar Közösség Pártja a magyar kisiskolák 

megvédéséért és a decentralizált iskolarendszer megőrzése érdekében - derült ki a párt 

Országos Tanácsának szombati ülése után. Az OT ülésének másik fő témáját a 

novemberben esedékes megyei választások, valamint ezzel összefüggésben a más politikai 

erőkkel, főkét a Híddal folytatott egyeztetések eddigi eredményei adták. 

 

Nem zárja ki az MKP-val való együttműködést az SNS 
2013. január 26. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Nem zárja ki a Magyar Közösség Pártjával (MKP) és a Most-Híddal való együttműködés 

lehetőségét a megyei választásokon a Szlovák Nemzeti Párt (SNS). „Már a múltban is 

együttműködtünk a nemzetiségek által vegyesen lakott területeken. Tiszteletben tartjuk a 

megyei jellegzetességeket” – mondta Andrej Danko, az SNS elnöke. 

 

Várhatóan Vladimír Maňkát támogatja az MKP Besztercebánya megyében 
2013. január 27. – hirek.sk 

Valószínűleg Vladimír Maňkát, a Smer jelöltjét támogatja a megyefőnök-jelöltek 

versenyében Besztercebánya megyében a Magyar Közösség Pártja (MKP) – közölte Csúsz 

Péter, az MKP besztercebányai kerületi elnöke. 

 

Blic: vajdasági szerbek is folyamodnak magyar állampolgárságért 
2013. január 25. – Vajdaság Ma 

A vajdasági szerbek közül is mind többen döntenek úgy, hogy kérelmezik a magyar 

állampolgárságot, írja a Blic belgrádi napilap. A magyarországi állampolgársági törvény 

szerint állampolgárságot kaphat mindenki, akinek felmenője Magyarországon született és 

beszéli a magyar nyelvet. A vajdaságiak többsége azt mondja, hogy elsősorban gazdasági 

okok miatt kérelmezik a magyar állampolgárságot. 

 

Szent Pál napján ünnepelt az 50 éves szabadkai Paulinum 
2013. január 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium iskolanapot 

ünnepelt. Az intézmény védőszentjének, Szent Pálnak a napján szentmisét tartottak a 

szeminárium kápolnájában. A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium 

ebben az iskolaévben ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. Miocs József, az 

intézmény rektora elmondta: a diákok száma egész Vajdaságban csökkent, a 

gimnáziumnak is kevesebb tanulója van. Valamikor egy osztályba mintegy 30-an jártak, 

ma ez a szám 15 körül mozog. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14794/Blic-vajdasagi-szerbek-is-folyamodnak-magyar-allampolgarsagert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14796/Szent-Pal-napjan-unnepelt-a-szabadkai-Paulinum.html
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A Szerb Haladó Párt Vajdasági Tanácsot alakított 
2013. január 25. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) megalakította a Vajdasági Tanácsot, jelentette be Miloš 

Vučević, a párt újvidéki városi bizottságának elnöke, Újvidék polgármestere. „A tanács az 

SNS politikáját valósítja meg Vajdaságban, politikai tevékenysége pedig első sorban a 

tartományi szervek felé irányul” - mondta Vučević. 

 

Ombudsman: Az Újvidéki Művelődési Központ táblája immár többnyelvű 
2013. január 25. – Vajdaság Ma 

A tartományi ombudsman közölte, az Újvidéki Művelődési Központ kiküszöbölte az 

intézmény névtábláján kifogásolt szabálytalanságokat, s az új táblán immáron az 

intézmény neve az Újvidéken hivatalos használatban lévő valamennyi nyelven fel van 

tüntetve. 

 

Az MNT részben átvette az önkormányzattól két zentai intézmény alapítói 
jogait 
2013. január 25. – Vajdaság Ma 

A zentai városháza zöld termében írta alá Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere és 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke azt a szerződést, amely szerint Zenta 

község – mint a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a Zentai Magyar 

kamaraszínház alapítója - az intézmények alapítói jogait részben (50%-ban) átruházza a 

Magyar Nemzeti Tanácsra. 

 

Dr. Glatz Ferenc a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 
2013. január 25. – Magyar Szó 

Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar–Szerb Történész Vegyes 

Bizottság magyar elnöke a minap a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon járt. 

A látogatás apropója az volt, hogy Glatz Ferenc jelentős mennyiségű könyvet szeretne 

ajándékozni a Kar könyvtárának. A könyvtárosokkal folytatott véleménycsere során 

behatárolták azokat a tudományterületeket, ahol bővítésre szorul a szakirodalom 

állomány. 

 

Az újvidéki SNS válasza a magyar pártok és szervezetek levelére 
2013. január 26. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) újvidéki városi bizottsága válaszolt a magyar pártok és 

szervezetek minapi nyílt levelére, amelyben azok azt kérték, Miloš Vučević polgármester 

kérjen elnézést a kisebbségi jogok megsértése miatt. A közlemény szerint „a városi 

autóbuszok iránykijelzőjén a latin betűsről cirill betűs írásmódra való váltással a városi 

hatalom voltaképpen az alkotmányt, Szerbia törvényeit és Újvidék város alapszabályát 

védi”. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14792/A-Szerb-Halado-Part-Vajdasagi-Tanacsot-alakitott.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14795/Ombudsman-Az-Ujvideki-Muvelodesi-Kozpont-tablaja-immar-tobbnyelvu.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14797/Az-MNT-reszben-atvette-az-onkormanyzattol-ket-zentai-intezmeny-alapitoi-jogait.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14797/Az-MNT-reszben-atvette-az-onkormanyzattol-ket-zentai-intezmeny-alapitoi-jogait.html
http://www.magyarszo.com/hu/1861/kozelet_oktatas/91104/Dr-Glatz-Ferenc-a-Magyar-Tannyelv%C5%B1-Tan%C3%ADt%C3%B3k%C3%A9pz%C5%91-Karon.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14800/Az-ujvideki-SNS-valasza-a-magyar-partok-es-szervezetek-levelere.html
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Internetes segítség a vagyon-visszaszármaztatási eljárások átláthatóságának 
biztosítására 
2013. január 26. – Vajdaság Ma 

Azok, akik átadták az elkobzott vagyonuk visszaszármaztatására illetve kártérítésre 

vonatkozó igényüket, a Restitúciós Ügynökség honlapján betekintést nyerhetnek ügyük 

állásába és így értesülhetnek az eljárás menetéről, közölte az ügynökség. Ebben az 

elektronikus adatbázisban szkennelt formában ott van minden olyan dokumentum, amely 

„papíralapon” is az ügyhöz tartozik, így az érintett polgárok a megfelelő jelszó, illetve az 

ügyirat számának megadásával betekintést nyerhetnek abba, hogyan is áll az ügyük, illetve 

le is tölthetik ezeket a dokumentumokat. 

 

Lesz-e közös főhajtás? 
2013. január 26. – Vajdaság Ma 

Kétségtelen, a vajdasági magyar közvélemény reménykedve várja, hogy áprilisban a 

magyar és a szerb államfő közösen hajtsanak fejet a második világháború ártatlan 

áldozatainak emléke előtt. A közös főhajtás nem jelent még végleges megbékélést, mert 

tövises az út a megnyugvásig, de nagy lépés lehet a legalább hét évtizedes sebek 

begyógyítása felé. Magyar oldalon talán nagyobb a várakozás, hiszen gesztusok dolgában a 

Kovács András Hideg napok c. filmje (1966) óta mi „vezetünk”. Az a jóindulat, amellyel 

Magyarország évek óta egyengeti Szerbia menetelését az EU-tagság felé, a szerb médiában 

nem váltja ki a hála szenvedélyes megnyilvánulásait, de alapjában véve a közbizalom 

erősödését szolgálja – írja Ágoston András hírlevelében. 

 

Mi legyünk Szerbia uniós tagságának a feltétele 
2013. január 27. – Pannon RTV 

A délvidéki magyarok ügyének rendezése legyen a feltétele Szerbia EU-tagságának – ezt 

kérte az Európa Tanács ülésén a Jobbik Európa Tanácsba delegált tagja.  Stefan Füle, az 

EU bővítési biztosa az ülésen elmondta, a nemzeti kisebbségek jogai fontos elvek és a 

csatlakozásnál is figyelembe kell venni azokat. Ugyanakkor ismeri a vajdasági helyzetet, és 

a délvidéki magyar szervezetektől kapott értesülései szerint a helyzet nem nyugtalanító.  

 

Kárpátaljai magyarok: hányan vagyunk? 
2013. január 27. – Kárpátinfo 

Ami közismert: 2013-ra halasztották a soron következő ukrajnai népszámlálást. Amit senki 

sem tud: vajon nem marad-e el ismét országunkban a már 2011-re betervezett összeírás. 

Amit szintén nem tud senki: mennyi jelenleg a kárpátaljai magyarság lélekszáma. Molnár 

József és Molnár D. István már jó ideje kutatják Kárpátalja lakossága, ezen belül a 

kárpátaljai magyarság demográfiai mutatóinak alakulását. Kárpátalja népessége és 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17914/Internetes-segitseg-a-vagyon-visszaszarmaztatasi-eljarasok-atlathatosaganak-biztositasara.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17914/Internetes-segitseg-a-vagyon-visszaszarmaztatasi-eljarasok-atlathatosaganak-biztositasara.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5417/Lesz-e-kozos-fohajtas.html
http://pannonrtv.com/web/?p=43295
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/karpataljai-magyarok-hanyan-vagyunk
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magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében címmel 2005-ben 

megjelent közös kötetük a témában immáron alapműnek számít. 

 

Beregszászi polgármester-választás: az ellenzék már szervezkedik 
2013. január 25. – Kárpátalja Ma 

Január 23-án négy ellenzéki párt, a Front Zmin, a Batykivscsina, a Szvoboda és az Udar 

városi szervezetei megállapodást írtak alá arról, hogy koordinálják tevékenységüket a 

beregszászi időközi polgármester-választás kapcsán. 

 

Kontra Ferenc Márai-díjas 
2013. január 25. – Új Magyar Képes Újság 

Kontra Ferenc író Márai Sándor-díjban részesül a magyar kultúra napja alkalmából. Az 

elismerést január 22-én Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban vette át. Horvátország 

magyar irodalma – A kezdetektől napjainkig című kötete egyedülálló, ugyanis először 

kerülnek egymás mellé a kötetben olvasható szövegek, először készült válogatás abból, 

amit Horvátország magyar irodalmának tekintünk. A kötet a HunCro kiadásában jelent 

meg. 

 

A rendőröknek járó kétnyelvűségi pótlékról 
2013. január 25. – RTV Slovenija Hidak 

A magyar és az olasz őshonos nemzeti közösség képviselői úgy látják, hogy a 

nemzetiségileg vegyesen lakott területen a kétnyelvűségi pótlék kifizetése nem érte el célját 

minden téren. Ezért javasolják a rendszer módosítását. A rendőrség esetében ez már 

folyamatban van, hiszen elfogadás előtt áll a rendőrségről szóló törvény. Hogy a nemzeti 

közösségek és ezek képviselői milyen meghatározást kívánnak beiktatni az új törvénybe 

ezzel kapcsolatosan, arról Göncz László, nemzetiségi parlamenti képviselőt kérdezte a 

hírportál. 

 

Ökumenikus istentisztelet Őriszigeten 
2013. január 25. – Volksgruppen 

Vasárnap, január 27-én ismét sor került a már hagyományos magyar nyelvű ökumenikus 

istentiszteletre az Őrségben. Az Őrségben immár 21-ik alkalommal tartanak magyar 

nyelvű ökumenikus istentiszteletet. Őriszigeten, az igehirdetés szolgálatát Burgenland 

magyar lakta településeinek katolikus, református és evangélikus lelkészei végzik: Guthy 

László, felsőőri református lelkész, Mesmer Otto, őriszigeti evangélikus lelkész és 

Keresztfalvi Péter, alsóőri katolikus plébános.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/16362-beregszaszi-polgarmester-valasztas-az-ellenzek-mar-szervezkedik
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4171-kontra-ferenc-marai-dijas
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5527
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/177259/
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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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