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Verekedés Temerinben: vádat emeltek a magyarok ellen 
2013. január 30. – MTI, Magyar Nemzet Online, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Az újvidéki felső ügyészség nemzeti, faji és vallási gyűlölet szítása címén vádat emelt hét 

magyar nemzetiségű fiatal ellen egy tavaly októberi temerini verekedéssel összefüggésben. 

Azt róják a terhükre, hogy tavaly október 21-én egy temerini vendéglátó-ipari egységben 

inzultálták és veszélyeztették az ott lévők biztonságát. 

 

Leváltották Kovászna megye prefektusát 
2013. január 30. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság, szekelyhon.ro 

Leváltották tisztségéből Codrin Munteanut, Kovászna megye prefektusát. A volt prefektus 

a védelmi minisztérium államtitkári tisztségét tölti be a továbbiakban. Codrin Munteanu 

áthelyezéséről úgy nyilatkozott, a köztisztviselők mobilitásának elve alapján történt az 

áthelyezése az új tisztségébe. A prefektusi tisztséget a PSD-s Dumitru Marinescu, Előpatak 

volt polgármestere veszi át. 

 

Nagyobb pályázati keret a magyaroknak 
2013. január 30. - Veres István - Új Szó 

Sikerült megemelni a magyar kisebbség idei kulturális pályázati keretét. A kormányhivatal 

kisebbségi bizottsága kedden hosszas, estébe nyúló vita után második nekifutásra hagyta 

jóvá a 4,25 milliós keret felosztását. Ennek értelmében a magyarok 130 ezer euróval, a 

romák pedig 12 ezerrel többre pályázhatnak, mint tavaly. A javaslatot leginkább a „kis” 

kisebbségek képviselői igyekeztek megtorpedózni, az ő esetükben ugyanis csökkenéssel 

számolt az új szétírás.  

 

„Nem politikai tűzijátékra készülünk” 
2013. január 30. – maszol.ro 

Hol tart most az uniós szintű kisebbségi keretszabályozást célzó európai polgári 

kezdeményezés? Mikor kezdik az aláírásgyűjtést? Lehet-e kompromisszumra jutni 

Brüsszellel kisebbségvédelmi téren? Vincze Lorántot, az RMDSZ nemzetközi 

kapcsolatokért felelős titkárát kérdezte a maszol.ro. 

 

Több ezren kaphatják meg a támogatást februárban 
2013. január 30. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Már a program 2013-as folytatását készítik elő a részt vevő szervezetek a magyar kormány 

Szülőföldön magyarul programja keretében. A tavalyi támogatások kiosztása februárban 

véget érhet, négyezer személy kaphatja meg jövő hó vége előtt a magyar nyelvű oktatásban 

való részvétel támogatására szóló összegeket. 
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http://mno.hu/hatarontul/verekedes-temerinben-vadat-emeltek-a-magyarok-ellen-1135019
http://itthon.transindex.ro/?hir=31922
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/01/30/nagyobb-palyazati-keret-a-magyaroknak
http://maszol.ro/index.php/belfold/8031-nem-politikai-tuzijatekra-keszulunk
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tobb-ezren-kaphatjak-meg-a-tamogatast-februarban
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Osztályszám – nem csökken, csak átalakul 
2013. január 30. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Nem csökken az osztályok száma a Maros Megyei Tanfelügyelőség által kidolgozott új 

beiskolázási tervben, viszont átszervezték a rendszert. Marosvásárhelyen 36, megyeszerte 

57 magyar tannyelvű osztály indulhat ősszel. 

 

Magyar nyelven is tájékoztassanak 
2013. január 30. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika, Vásárhelyi Hírlap 

Két lehetősége volt a Maros Megyei Prefektúrának: vagy elkészíti az intézmény 

honlapjának magyar nyelvű változatát, vagy fellebbez az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács elmarasztaló határozata ellen. A határidő lejárt, fellebbezésről nincs információ. 

 

Peti András: legyen elég a kisebbségi jogok mímeléséből! 
2013. január 30. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Ismét tárgyaltatná a kétnyelvű iskolanévtáblák ügyét a marosvásárhelyi képviselő-testület 

RMDSZ-frakciója, és úgy tűnik, végre egyenesbe kerül a 2-es iskola átnevezése Dr. 

Bernády György Általános Iskolára. 

 

MPP: nemtörődömség szimbólumaink használatának elmulasztása 
2013. január 30. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Az MPP háromszéki vezetői szerint elítélendő azon elöljárók hozzáállása a székely 

szimbólumokhoz, akik a magyar politikai alakulatok és civil szervezetek felkérése ellenére 

évek óta nem hajlandók kitűzni a lobogót a polgármesteri hivatalok homlokzatára. 

 

Rendőrségi érdeklődés zászlóügyben Baróton 
2013. január 30. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Rendőri látogatással kellett szembesülniük az EMNP baróti szervezetének tagjai, miután a 

pártszékház homlokzatára január 25-én, pénteken kitűzték a székely, illetve a magyar 

zászlót. Az egyenruhások egyelőre csak figyelmeztettek. 

 

Karrieriroda a Sapientián 
2013. január 31. – Krónika, Szabadság 

Karrierirodát indít a Sapientia EMTE kolozsvári Természettudományi és Művészeti Karán 

a felsőoktatási intézmény és a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) – az egyetem és 

a diákszervezet vezetősége tegnap írta alá a közös döntést szentesítő szerződést. 

 

Gyöngyöspatai példa 
2013. január 31. – Krónika 

Kitűzte a székely zászlót a községháza homlokzatára a magyarországi Gyöngyöspata 

önkormányzata. Fila László jegyző elmondta, a határozat nemcsak a székelyek, hanem 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/osztalyszam-a-nem-csokken-csak-atalakul
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/magyar-nyelven-is-tajekoztassanak
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/peti-andras-legyen-eleg-a-kisebbsegi-jogok-mimelesebol
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/mpp-nemtorodomseg-szimbolumaink-hasznalatanak-elmulasztasa
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/rendorsegi-erdeklodes-zaszlo-ugyben-baroton
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70966
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70969
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minden Kárpát-medencei magyar közösség melletti kiállásról szól, akiknek jogszerű 

önrendelkezési törekvéseit, szimbólumainak használatát korlátozzák. 

 

Tőkés Lászlóék nem politizálhatnak a Láncos-templomban 
2013. január 30. – maszol.ro 

Nem tarthatja meg a szatmárnémeti Láncos-templomban szombatra meghirdetett 

autonómia-fórumát az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). A maszol.ro értesülései 

szerint a sajtóban megjelent előzetes hírek után az egyházközség presbitériumát és lelkészi 

hivatalát több hívő is (esetenként csoportosan) megkereste és tiltakozásukat fejezték ki, 

hogy a politikai jellegű összejövetelt a város legnagyobb református templomában tartsák 

meg, tanulva a korábbi esetekből. 

 

Megérteni és megértetni 
2013. január 31. – Krónika 

Közelebb vinné a magyar kultúrát – beleértve a borkultúrát és a gasztronómiát is – a 

román közönséghez Kósa András László, a bukaresti Magyar Kulturális Intézet vezetője. 

 

A kisiskolákon vitázik az MKP és a Híd 
2013. január 30. – bumm.sk 

Nem maradt visszhang, majd viszontválasz nélkül az MKP a magyar kisiskolák 

megvédéséért indított aláírásgyűjtése. Ožvald Erzsébet, a Híd oktatáspolitikai szakértője 

szerint az MKP a hirtelen nyilatkozatával bakot lőtt, az aláírásgyűjtés tárgya ugyanis még 

nem reformtervezet, csak pár kijelentés. A. Szabó László, az MKP oktatási és kulturális 

alelnöke közölte, pártja az oktatási minisztérium eddigi tevékenysége és lépései, valamint 

a központosítás felé mutató intézkedései ellen tiltakozik. 

 

Újabb segédanyag a hivatali kétnyelvűséghez 
2013. január 30. – hirek.sk 

Újabb hivatali ügyintézést segítő, szlovák és magyar nyelvű füzeteket juttatott el az 

önkormányzatokhoz a Pro Civis Polgári Társulás. A kiadványok az önkormányzatok 

munkája során leggyakrabban használt jogszabályokat tartalmazzák szlovák és magyar 

nyelven. A kiadványok az információkhoz való szabad hozzáférésről és a panasztételről 

szóló törvény, valamint a helyi adókról és illetékekről szóló törvény magyar fordítását 

tartalmazzák. 

 

Átadták a felújított Madách-kastélyt 
2013. január 30. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Átadták szerdán Alsósztregován a teljesen felújított Madách-kastélyt, Madách Imre 

szülőházát. Az egyik legjelentősebb magyar irodalmi emlékhelyet három év alatt újították 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/8032-tokes-laszloek-nem-politizalhatnak-a-lancos-templomban
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70955
http://www.bumm.sk/78172/a-kisiskolakon-vitazik-az-mkp-es-a-hid.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130130162511/Ujabb-segedanyag-a-hivatali-ketnyelvuseghez.html
http://www.hirek.sk/kultura/20130130183609/Atadtak-a-felujitott-Madach-kastelyt.html
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fel mintegy másfél millió euróból egy magyar-szlovák határon átívelő együttműködési 

projekt keretében. 

 

Az OTP magyar nyelvű reklámjáért figyelmeztetik a Fun Radio-t 
2013. január 30. – bumm.sk 

Az egyik leghallgatottabb szlovák kereskedelmi rádió tavaly szeptemberben sugározta 

losonci frekvenciáján a magyarországi OTB Bank szlovákiai leányvállalatának magyar 

nyelvű reklámját. A szlovák médiahatóság határozata szerint a FUN RADIO megsértette az 

államnyelv használatáról szóló törvényt. 

 

Szabados László: A szülőföld ereje viszi előre a kultúrát 
2013. január 30. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség 2008 óta adja át a Csemadok 

Életműdíjakat azoknak, akik sokat tettek a felvidéki magyar kultúráért. Idén öten kapták 

meg a díjat, köztük Szabados László nyugalmazott iskolaigazgató, az Alsószeli Magyar 

Dalkör vezetője. 

 

Felváltva nyithatnának egy, illetve két első osztályt a gútai magyar 
alapiskolákban 
2013. január 31. – V. Krasznica Melitta – Új Szó 

Az elmúlt hétvégén Gútán lezajlott a beiratkozás az alapiskolák első évfolyamába. Eszerint 

a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolába 27, a Corvin Mátyás Alapiskolába 30, a 

Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskolába 16, míg a szlovák oktatási nyelvű Komenský 

Alapiskolába 18 gyereket írattak a szülők. 

 

Pásztor: Vizsgálják ki részletesen! 
2013. január 30. – Magyar Szó 

Aggodalmának adott hangot Pásztor István a tartományi parlament elnöke a múlt hétvégi 

temerini incidens kapcsán. „A rendőrségi jelentésből, amelyet azonnal kézhez kaptam, 

amikor információkat kértem az esetről, világos, hogy a verekedésben részvevők többsége 

alkoholos befolyásoltság állapotában volt, szombaton késő éjszaka, ami ismételten a 

rendőri őrjáratok fokozottabb részvételének szükségességét támasztja alá e helységben, 

amire már korábban is rámutattunk” – értékelte Pásztor. A házelnök arra számít, hogy 

miután az elkövetőket sikerült azonosítani, az ügyészség gyorsan, hatékonyan és felelősen 

elvégzi a munka rá eső részét, az eset a megfelelő minősítést kapja, az elkövetők pedig a 

kiérdemelt büntetésben részesülnek. 
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http://www.bumm.sk/78155/az-otp-magyar-nyelvu-reklamjaert-figyelmeztetik-a-fun-radio-t.html
http://www.hirek.sk/kultura/20130130165400/Szabados-Laszlo-A-szulofold-ereje-viszi-elore-a-kulturat.html
http://www.magyarszo.com/hu/1866/kozelet/91430/P%C3%A1sztor-Vizsg%C3%A1lj%C3%A1k-ki-r%C3%A9szletesen!.htm
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Konzuli fogadónapot tartottak Zentán 
2013. január 31. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa kedden fogadónapot tartott Zentán, ahol a 

helybeli polgárok átadhatták honosítási kérelmüket. Dr. Tóth Anikó, a Szabadkai 

Főkonzulátus konzulja elmondta, korábban csak kivételes esetekben vették át vidéken a 

kérelmeket, de a nagy érdeklődésre való tekintettel mostanában már nap mint nap járják a 

településeket, ezzel is igyekezve megkönnyíteni a polgárok ügyintézését. 

 

MPSZ: Támogatják a temerini fiúk ügyében kezdeményezett aláírásgyűjtést 
2013. január 30. – Vajdaság Ma 

A Magyar Polgári Szövetség támogatja az „új temerini fiúk” ügyében kezdeményezett 

aláírásgyűjtést, jelentette be a párt sajtótájékoztatóján Rácz Szabó László pártelnök, aki 

kifejtette, Temerinben állandósulni látszik a nemzeti konfliktus a szerbek és a magyarok 

között. Minden szerv arra hivatkozik, hogy megoldások születnek az ügyben, de a Magyar 

Polgári Szövetség illetékesei úgy látják, a szerb nemzetiségűek időről időre szervezetten 

támadják meg a magyar embereket Temerinben. 

 

Demográfiai akciótervet készít az MNT 
2013. január 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A 2011-es népszámlálási adatok ismeretében a Magyar Nemzeti Tanács konkrét lépéseket 

kíván tenni a vajdasági magyarságra vonatkozó népszámlálási mutatók feljavítása 

érdekében. Az MNT 29-ik rendes ülésén ennek értelmében határozat született a 

Demográfiai akcióterv kidolgozásának kezdeményezéséről. Az ülésen egyúttal kinevezték 

az akcióterv kidolgozását végző szakértői munkatestület tagjait is: a tíz tagú bizottság 

elnöke Korhecz Tamás, az MNT elnöke. 

 

Mélyponton az uniós csatlakozás támogatottsága 
2013. január 30. - Diósi Árpád – Magyar Szó 

Történelmi mélypontra, 41 százalékra zuhant az Európai Unióhoz való csatlakozás 

támogatottsága Szerbiában. Az előző évhez képest ez 8 százaléknyi csökkenést jelent. A 

csökkenés lehetséges okairól Varga László, a Szerbiai Képviselőház Európai Integrációs 

Bizottságának az alelnöke és Badis Róbert szociológus, az Identitás Kisebbségkutató 

Műhely elnöke nyilatkozott a Magyar Szónak. Véleményük szerint az emberek 

belefáradtak a hitegetésbe. 

 

Jogaink védelmében 
Lakatos János – Magyar Szó 

2013. január 31. 

Tíz éve tevékenykedik Topolyán polgári jogvédő. A gazdasági nehézségek miatt egyre több 

problémával kell szembenézniük a polgároknak, és a jogaik is egyre gyakrabban 

csorbulnak. Ezekben az esetekben próbál segíteni a polgári jogvédő. Miladin Nešić, 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14824/Konzuli-fogadonapot-tartottak-Zentan.html
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http://www.magyarszo.com/hu/1866/kozelet_politika/91352/M%C3%A9lyponton-az-uni%C3%B3s-csatlakoz%C3%A1s-t%C3%A1mogatotts%C3%A1ga.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1867/vajdasag_topolya/91444/Jogaink-v%C3%A9delm%C3%A9ben.htm
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topolyai községi ombudsman arról számolt be, hogy növekedett a hozzájuk forduló 

polgárok száma. A tavalyi évben több személy kért a jogai védelmével kapcsolatos 

segítséget, mint egy évvel korábban. 

 

Kutatás a kárpátaljai magyar szórványoktatásról 
2013. január 31. – Kárpátalja Ma 

A kárpátaljai magyar szórványtelepüléseken folyó magyar oktatásról, valamint a csángó 

oktatási programról készített átfogó elemzést az MTA Kisebbségkutató Intézete. Január 

29-én ennek a két, hasonló tematikájú kutatásnak az eredményeit mutatta be Papp Z. 

Attila, a Kisebbségkutató Intézet igazgatója Budapesten. Az ismertetett kutatások a két 

szórvány közösségben folyó oktatás hatékonyságát, a vizsgálatba bevont gyerekek 

kompetenciáit mérték fel. 

 

Pirityiné Szabó Judit horvátországi munkalátogatáson 
2013. január 30. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője január 28-án, 

hétfőn Dályhegyen, Eszéken és Bellyén tett látogatást, ahol a HMDK és a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma vezetőivel folytatott megbeszélést. A HMDK vezetőivel 

folytatott megbeszélések mellett Pirityiné időt szakított a dályhegyi és környékbeli 

szigetmagyarság számára igencsak fontos infrastrukturális fejlesztés folyamatába való 

betekintésre is. 

 

LKMNÖK: Rendkívüli ülés lesz a vitás ügyekről 
2013. január 30. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa hétfői ülésének 

kezdetén sokáig tartott a napirend bővítésére tett javaslat megvitatása. A feszültséget és a 

napirend módosításának igényét a Horváth Ferenccel, az MMNÖK elnökével a 

Népújságban megjelent interjú, az abban szereplő kijelentések váltották ki. A tanács a 

tényleges döntéshozatal során pozitív véleményt mondott a Lendvai Óvoda és a Galéria-

Múzeum igazgatójelöltjeiről, s elfogadta a 2013-as költségvetést is. 

 

A nemzeti közösség nem véleményt, hanem beleegyezést ad 
2013. január 30. – RTV Slovenija Hidak 

A magyar és az olasz őshonos nemzeti közösség képviselői már egy ideje ismételten 

megállapítják, hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott területen a kétnyelvű ügyvitel nem 

valósul meg, és a kétnyelvűségi pótlék kifizetése nem érte el célját. Ezért javasolják a 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/16497-kutatas-a-karpataljai-magyar-szorvanyoktatasrol
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4181-pirityine-szabo-judit-horvatorszagi-munkalatogatason
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/5907-lkmnoek-rendkivueli-ueles-lesz-a-vitas-uegyekrl
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5558
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rendszer módosítását. A rendőrség esetében erre most lehetőség van, hiszen tárgyalás alatt 

van a rendőrségről szóló új törvény, amely ezt a területet is tartalmazza. Hogy milyen 

meghatározás került a törvénybe, arról Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselőt 

kérdezte a Hidak műsora. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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