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Szakértők: megerősödtek a nemzetiségi mozgalmak Európában 
2013. február 1. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Egész Európában megerősödtek a nemzetiségi mozgalmak az elmúlt években, az önálló 

állami lét megteremtésére is több próbálkozás van, a tervezett skóciai és katalóniai 

népszavazás ebbe a sorba illik – hangzott el a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben tartott 

műhelybeszélgetésen. A Skócia és Katalónia függetlenségének lehetőségéről rendezett 

fórumon Egedy Gergely történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója és Farkas 

Vajk, a Századvég Alapítvány vezető kutatója adtak elő. 

 

A haladók hétfőn döntenek a választások kiírásáról? 
2013. február 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt (SNS) elnökségének ülését valószínűleg hétfőn tartják, s az egyik fő 

téma a rendkívüli parlamenti választások kiírása lesz, értesült a B92. A haladók azonban 

azt hangsúlyozták, jelenleg a legfontosabb mégis csak a uniós csatlakozási tárgyalások 

megkezdése, s ettől függenek majd a további lépések. Ez azonban valószínűleg csak majd 

márciusban válik ismeretessé. 

 

Pásztor István: valószínű a választások kiírása 
2013. február 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A legújabb szerbiai fejlemények afelé mutatnak, hogy a rendkívüli parlamenti választások 

kiírása „többé-kevésbé bizonyos”, ugyanakkor a rendkívüli tartományi választások kiírását 

semmi sem indokolja, jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

elnöke. Pásztor elmondta, roppant aggasztja az, ami az utóbbi napokban a szerbiai 

politikai színtéren végbemegy, s attól tart, hogy itt immáron „nem egyes személyekhez 

vagy pártokhoz kötődő jelenségről van szó, hanem olyanokról, amelyek azt próbálják 

megrengetni, amit mi a jogállam tartópilléreinek hívunk”. 

 

Magyar fiatalokra támadtak Óbecsén 
2013. február 4. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Vasárnapra virradó éjszaka Óbecse központjában magyar fiatalokra támadt rá egy szerbül 

beszélő fiatalokból álló csoport. A fiúkból és lányokból álló magyar társaság a 

városközpontban beszélgetett, amikor verbálisan beléjük kötött egy számukra 

ismeretlenekből álló csoport. A fiatalok nem reagáltak a provokációra, és a kötekedők 

odébbálltak. Később azonban ugyanez a csoport visszatért, és immár számbelileg 

megerősödve támadt rá a magyar fiatalokra. Pénteken Temerinben történt ismét egy 

incidens. A város központjában levő piactéren egy férfi rátámadt egy magyar nőre és fiára, 

akiket szerb nyelven többek között nemzeti alapon sértegetett több tanú előtt. Ennek az 

incidensnek is a rendőrség vetett véget. 
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http://mno.hu/kulfold/az-eu-tartja-sakkban-a-fuggetlenedni-vagyo-allamokat-1135645
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17966/A-haladok-hetfon-dontenek-a-valasztasok-kiirasarol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14854/Pasztor-Istvan-valoszinu-a-valasztasok-kiirasa.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14856/Magyar-fiatalokra-tamadtak-Obecsen.html
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„Nyitva hagytuk az ajtót” 
2013. feburár 2. - Népszabadság 

Mesterházy Attila az MSZP elnöke szerint saját hibáiból tanul a párt és javítja is azokat, 

mint ahogy teszi ezt a nemzetpolitika területén is. Kijelentette, hogy a kolozsvári előadása 

alatt tiltakozókat hiba volt Szanyi Tibornak „zsigeri barmoknak” neveznie, úgy, hogy 

Szanyi is egyetért a párt nemzetpolitikai fordulatával. Szintén hiba volt a miskolci 

szocialistáknak kérdőre vonni a város polgármesterét, hogy munkatársai között kik 

érkeztek határon túlról és kik beszélnek a magyar mellett románul is. 

 

Beiktatták tisztségébe Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület 
püspökét 
2013. február 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

Ünnepi istentiszteleten iktatták be pénteken tisztségébe Kató Bélát, az Erdélyi Református 

Egyházkerület 46. püspökét a kolozsvári Farkas utcai református templomban. A 

ceremónia elején a hat évre megválasztott püspök és az egyház vezető tisztségviselői 

letették az egyházi esküt. Együttműködést ígért az új püspöknek a magyar kormány 

képviseletében Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Köszöntőbeszédében azt 

mondta, Kató Béla eddigi élete olyan alap, amelyre lehet építeni. 

 

Kettős állampolgárság mint politikai innovációs tényező 
2013. február 1. - borbolycsaba.ro 

Egyre inkább terjed az Európai Unió országain belül a kettős állampolgárság megadása. 

Sok százezer moldvai román és erdélyi magyar is élt ezzel a lehetőséggel. Ezáltal biztosítva 

van számukra, hogy beleszóljanak az anyaországi politikai életbe. Van ennek egy olyan 

oldala is, hogy a 2014-es választások kampánya minden bizonnyal át fog szűrődni 

Erdélybe, vagy akár egész Romániába és a román lakosságban fel fog vetődni például az a 

kérdés, hogy ha Magyarországon nem csökkentették 25 százalékkel az állami fizetéseket, 

akkor Romániában miért volt erre szükség. Ami örvendetes az Európai Unióban ne csak az 

emberek, a tőke áramoljon egyre szabadabban, hanem a politikai elképzelések, 

közpolitikai megoldási javaslatok is. 

 

Marosvásárhely: minden tanintézményre kétnyelvű táblát függesztenek ki 
2013. február 1. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Hamarosan magyar és román nyelven is olvasható lesz a marosvásárhelyi óvodák és 

iskolák épületének homlokzatán az intézmény neve. A marosváráshelyi önkormányzat 

csütörtöki ülésén hozott ezzel kapcsolatos döntést.  
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http://nol.hu/belfold/20130202-_nyitva_hagytuk_az_ajtot
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71033
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71033
http://www.borbolycsaba.ro/hu/bd/kettos-allampolgarsag-mint-politikai-innovacios-tenyezo.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=31938
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Horia Grama: A románságnak jó a prefektuscsere 
2013. február 1. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

Nem leváltották, hanem előléptették Codrin Munteanut, és nem az RMDSZ akarata 

érvényesült, hanem a szociáldemokratáké – fejtette ki Horia Grama szociáldemokrata 

képviselő, aki szerint Munteanu főtitkári kinevezése javára válik a megyének, és nagy 

előnyt jelenthet az itt élő román közösség számára. Az RMDSZ a térség elszigetelését 

kockáztatja „provokációival”, a jelenlegi hatalom képviselői nyitottak az együttműködésre 

a megye fejlesztése érdekében – fejtegette. 

 

Az MPP is üdvözli a prefektus leváltását 
2013. február 1. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt Kovászna megyei szervezetének elnöke 

sajtóközleményben fejtette ki, hogy üdvözli Codrin Munteanu leváltását, aki a 

magyarellenességéről híresült el beiktatása óta. „Munteanu elmúlt időszakban kifejtett 

tevékenységével, megnyilvánulásaival folyamatosan megsértette, semmibe vette a 

Kovászna megyei többségi magyarság jogait, nemzeti önérzetét, ellehetetlenítve a civilizált 

etnikumközi kapcsolatokat, egymás mellett élést” – írta az MPP Kovászna megyei 

szervezetének vezetője. 

 

Feljelenti az Antena3-at a megyei önkormányzat 
2013. február 1. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, Krónika 

Az Országos Audiovizuális Tanácshoz fordul Kovászna Megye Tanácsa az Antena3 

hírtelevízió keddi, január 29-i, Mihai Gâdea vezette műsora kapcsán, melynek egyik 

szenvedő alanya pont a megyei közgyűlés elnöke volt. Az említett adás során a csatorna 

munkatársai, valamint a meghívottak egy része – köztük Codrin Munteanu eddigi 

prefektus – olyan hangnemben estek neki Kovászna Megye Tanácsa elnökének – akit 

élőben bekapcsoltak a műsorba – a székelyföldi területi autonómia kapcsán, amely 

szakemberek szerint kimeríti a gyűlöletbeszéd és uszítás fogalmát. 

 

Antal szerint nincs másnak beleszólása, hogy kivel tárgyaljanak 
2013. február 2. – Jánosi András – szekelyhon.ro 

Antal István parlamenti képviselő pénteken, február 1-jén sajtótájékoztatón számolt be az 

RMDSZ-frakció képviselőházi, januári tevékenységéről, és állást foglalt a közelmúltban 

nagy port keverő RMDSZ–MSZP együttműködési megállapodás ügyében. 

 

EMNT-évforduló: Tőkés szerint az egyház nem lehet semleges a közéletben, 
a politikában 
2013. február 2. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Nyugati Jelen 

Tőkés László szerint az egyház nem lehet semleges a közélet, a társadalom, a politika 

kérdéseiben. Az európai parlamenti képviselő szombaton beszélt erről a szatmárnémeti 

Láncos templomban, azon a hálaadó istentiszteleten, amelyen a Királyhágómelléki 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134905&cim=horia_grama_a_romansagnak_jo_a_prefektuscsere
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-mpp-is-udvozli-a-prefektus-levaltasat
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/feljelenti-az-antena3-at-a-megyei-onkormanyzat
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/antal-szerint-nincs-masnak-beleszolasa-hogy-kivel-targyaljanak
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71037
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71037
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Református Egyházkerület tíz évvel ezelőtti bővített közgyűlésére emlékeztek. Az akkori 

közgyűlésnek „a romániai magyar nemzeti közösség önkormányzatának felállítására” tett 

javaslatát az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) zászlóbontásának tekintik. 

 

Constantin Nita miniszter: területi autonómia kizárva 
2013. február 2. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, 

Magyar Nemzet 

A tárcavezető megjegyezte, ő, aki a közelben, Brassóban lakik nem nézi jó szemmel Tamás 

Sándor Kovászna megyei tanácselnök Székelyföld autonómiájára vonatkozó nyilatkozatait, 

de reméli, hogy ezek érzelmi indíttatásúak, és nem képviselik a teljes magyar közösség 

véleményét. Constantin Nita kifejtette, természetesnek tartja a helyi hatóságok 

autonómiáját, sőt előkészületben van a közigazgatási decentralizáció törvénye, a területi 

autonómia azonban szóba sem jöhet – hangsúlyozta. 

 

Dusa: intézkedni kell, ha megsértik a román állami jelképeket 
2013. február 2. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Krónika 

Mircea Dusa Hargita megyei parlamenti képviselő úgy véli, fölösleges Székelyföld 

autonómiájáról vitázni, ez csak hangulatot kelt a két megyében. A székely zászló 

közintézményeken való kitűzéséről, amiről a központi sajtó sokat cikkezett az utóbbi 

időben, a miniszter azt mondta, a helyi közigazgatási- és kormány-intézményeknek a két 

megye gazdasági gondjaival kell foglalkozniuk, nem pedig idejétmúlt kérdésekkel. 

 

Veszélyezteti-e Románia területi egységét egy irodalmi rendezvény? 
2013. február 2. – Erdély Ma, Duna Tv 

A megfélemlítés szándéka állhat a gyergyószentmiklósi Wass Albert-emlékest miatt 

indított ügyészségi eljárás mögött, mondják a rendezvény szervezői. A kezdeményezőket, 

és a résztvevők egy részét is kihallgatta már a rendőrség. A legtöbb kérdés arra 

vonatkozott, hogy a rendezvényen volt-e szó Románia egységének megbontásáról, Erdély 

elcsatolásáról? 

 

Az EMNT meghirdette az autonómia évét 
2013. február 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Nyugati 

Jelen 

Az autonómia évének nyilvánította az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a 2013-as 

esztendőt. Tőkés László EMNT-elnök javaslatát kézfelemeléssel szavazta meg szombaton a 

Válaszd az életet, válaszd az autonómiát című, Szatmárnémetiben tartott konferencia közel 

négyszáz fős hallgatósága. A volt püspök arra kérte az autonómia híveit, töltsék meg 

tartalommal az autonómia évét, szervezzenek rendezvényeket az autonómia szolgálatában. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134993&cim=constantin_nita_miniszter_teruleti_autonomia_kizarva
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134994&cim=dusa_intezkedni_kell_ha_megsertik_a_roman_allami_jelkepeket
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=134949&cim=veszelyezteti_e_romania_teruleti_egyseget_egy_irodalmi_rendezveny_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71039
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Normalitást szeretne az RMPSZ a csángó oktatási programban 
2013. február 3. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro, Krónika 

A normalitást szeretnék megalapozni, és oktatási programként, annak megfelelően 

kívánják vezetni a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programot – mondta Burus-Siklódi 

Botond, az RMPSZ vezetője, aki a szekelyhon.ro kérésére a program átvétele óta eltelt egy 

évet értékelte. 

 

Fegyelmi eljárások az MPP-ben? 
2013. február 4. – Krónika 

A Magyar Polgári Pártban (MPP) helye van a véleménynyilvánításnak, de az alapszabály 

mindenkire vonatkozik – hangsúlyozta Biró Zsolt elnök a politikai alakulat hétvégén, a 

Hargita megyei Szentábrahámon tartott bővített elnökségi ülésen. Az MPP közleménye 

szerint az elnökség úgy döntött, az ügy tisztázása érdekében a következő ülésre meghívják 

a nyilatkozat kezdeményezőit. 

 

Lelépés. Díjjal? 
2013. február 4. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke hangsúlyozta, hogy „A kutyából nem lesz szalonna alapigazságát a 

román politika autonómiaellenességére átültetve joggal merül fel tehát a kérdés: miért 

engedett mégis Victor Ponta az RMDSZ hónapokkal ezelőtt, választási  

kampányszlogenként is megfogalmazott követelésének?”. 

 

Iskoláink – Magyar jövő a Zoboralján 
2013. február 1. – hirek.sk 

A zoboralji magyar iskolákat kívánja népszerűsíteni a nemrég megjelent Iskoláink – 

jövőnk a Zoboralján című kiadvány. A könyv lapjain egykori diákok emlékeznek vissza a 

magyar iskolában eltöltött évekre. 

 

Újabb egyeztetések Galántán és Komáromban 
2013. február 1. – Felvidék Ma 

Január 30-án megkezdődtek Galántán a tárgyalások a Most-Híd és a Magyar Közösség 

Pártja között. Az MKP a Komáromi járásban február 6-ára hívja újra tárgyalóasztalhoz a 

vegyes párt járási vezetőit. 

 

Mindenki tüzet olt – A Rákóczi-kripta miatt még forrnak az indulatok 
2013. február 2. – hirek.sk 

"Vigyétek Rákócit Magyarországra!" – ezzel a megdöbbentő címmel közölt cikket a 

Slovenské národné noviny. A szlovák nemzeti lap Alojz Tkáč nyugalmazott kassai érsek 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/normalitast-szeretne-az-rmpsz-a-csango-oktatasi-programban
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71058
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71063
http://www.hirek.sk/oktatas/20130201161710/Iskolaink-Magyar-jovo-a-Zoboraljan.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/37772-ujabb-egyeztetesek-galantan-es-komaromban
http://www.hirek.sk/belfold/20130202201805/Mindenki-tuzet-olt-A-Rakoczi-kripta-miatt-meg-forrnak-az-indulatok.html
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fohászának egy részé idézte. Az indulatos kijelentés indulatos reakciókat váltott ki. Ami jó 

hír: senki nem távolítja el a kassai dómból a fejedelem földi maradványait. 

 

Lévai MKP-Híd egyeztetés a megyei választásokról 
2013. február 2. – Felvidék Ma, Új Szó 

A megyei választásokra való felkészülésről és a lehetséges együttműködésről tárgyalt 

pénteken a Híd és a Magyar Közösség Pártja (MKP) lévai járási vezetősége. „A pozitív 

hangulatú megbeszélésen a felek egyetértettek, hogy a fő cél magyar képviselőket juttatni a 

megyei önkormányzatba, ezért közös érdek a megfelelő együttműködés kialakítása” – áll a 

találkozó után kiadott sajtóközleményben. 

 

Nem fokozzák le a Selyét 
2013. február 2. - Népszabadság 

Tóth János a Selye János Egyetem rektora nyilatkozott, miszerint nem minősítik le 

főiskolává az egyetemet. Szeptembertől magyarországi vendégprofesszorok segítik a 

képzést, így nyugodtabb körülmények között készülhetnek a következő tanévre. Még tavaly 

akarta a szlovák oktatási tárca leminősíteni az intézményt, de az illetékesek nem vették 

figyelembe azt, hogy 2009-ben még nem rendelkezhettek a megfelelő számú professzorral 

és doktorandusszal sem. 

 

Liszt szúrja a párkányi Matica slovenská szemét 
2013. február 2. – Új Szó 

Egy névtelen feljelentőnek szemet szúrt a párkányi művészeti alapiskola megnevezése. 

Bejelentést tett a párkányi Matica slovenskánál, azt kifogásolta, hogy a Liszt Ferenc 

Művészeti Alapiskola magyarul használja a zeneszerző nevét. 

 

Átadták a Helytállás a Bodrogközért díjakat 
2013. február 3. – MTI, hirek.sk 

A Bodrogköz magyarságának megmaradásában szerzett érdemekért járó helytállási díjakat 

adtak át vasárnap a Magyar Közösség Pártja helyi tisztségviselői Királyhelmecen. Az 

elismerést idén Szalay László római katolikus lelkész, valamint Bárány István Ladmóc 

polgármestere vehette át a királyhelmeci művelődési házban. 

 

Félmillió forinttal támogatják a krasznahorkai vár újjáépítését 
2013. február 3. – hirek.sk 

Félmillió forint jött össze a krasznahorkai vár újjáépítésére a Magyar Borok Bálján. 

 

Piszkálják a kisebbségi nyelvtörvény végrehajtását 
2013. február 4. – Veres István – Új Szó 

Nem jó az egy évvel ezelőtt elfogadott, a kisebbségi nyelvtörvény végrehajtását segítő 

kormányrendeletek indoklása, állítja a köztársasági elnök. Ivan Gašparovič hivatala még 
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tavaly júniusban fordult a kormányhivatalhoz, hogy vizsgálja felül a kétnyelvű 

településnévlistát és a kétnyelvű hivatali ügyvitelt szabályozó rendeleteket. 

 

Dunaszerdahelyen mutatják be a kitelepítettek rockoperáját 
2013. február 3. – hirek.sk 

A felvidéki kitelepítettekről szóló Fehérlaposok című rockoperát hétfő este a 

dunaszerdahelyi művelődési központban mutatják be. 

 

Pered vár a nevére 
2013. február 4. – Veres István – Új Szó 

Lassan egy éve várnak választ a mátyusföldi település lakói a kérdésre, hogy lehet-e 

Tešedíkovóból hivatalosan is Pered. A kormányhivatal nem tudta megmondani az Új 

Szónak, mikor születhet döntés, a belügyminisztérium szerint a folyamat több hónapot is 

igénybe vehet. 

 

Szabadka: vizsgálati eljárás a választási csalások gyanúja ügyében 
2013. február 1. – Vajdaság Ma 

Vizsgálati eljárás indult a Szabadkán a választások ügyében – jelentette ki Gojko Radić, a 

Szerb Haladó Párt képviselője. A tavaly májusban megtartott választások után több párt is 

megkérdőjelezte a választások hitelességét. Akkor, a választásokon történt csalások alapos 

gyanúja miatt, a bizonyítékokat mellékelve bűnvádi feljelentést tett a Vajdasági Magyar 

Szövetség, a Szerb Haladó Párt és a Szerbiai Egyesült Régiók pártja is a szabadkai 

Alapfokú Ügyészségnél. Gojko Radić elmondása szerint az ügyész a hét elején megtette a 

feljelentést és átadta a szükséges dokumentációt a vizsgálóbírónak. 

 

VMSZ: elfogadhatatlan az újvidéki Gál László utca nevének megváltoztatása 
2013. február 1. – Vajdaság Ma 

Erdély Lenke, a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezetének elnöke élesen bírálta a 

Szerbiai Demokrata Pártnak (DSS) a javaslatát, hogy Újvidéken megváltoztatnák a Gál 

László utca nevét. Erdély Lenke illetlennek és a helyi magyarság számára 

elfogadhatatlannak nevezte a DSS-nek a városi tanács nemzetiségek közötti 

kapcsolatokkal foglalkozó tanácsülésén felvetett javaslatát. 

 

Másodszor volt kihelyezett fogadónap Óbecsén 
2013. február 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pénteken az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör székházában második alkalommal 

tartott kihelyezett fogadónapot a belgrádi magyar nagykövetség konzuli osztálya. Ritecz 

Miklós főkonzul és és Szlanyinka Anna konzul munkatársaikkal ezúttal hatvan honosítási 

kérelmet vettek át. 
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A Szerb Haladó Párt nem kívánja eltörölni Vajdaság autonómiáját 
2013. február 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Nebojša Stefanović, a szerb parlament elnöke kijelentette, semmiféle, a Vajdaság Autonóm 

Tartomány megszüntetését célzó kezdeményezést nem kapott, illetve hozzátette, pártja, a 

Szerb Haladó Párt (SNS) nem szándékozik megszüntetni az autonómiát, írja a Beta. 

 

Zenta: A véres gyertyaszentelő áldozataira emlékeztek 
2013. február 2. – Vajdaság Ma 

Zentán megemlékeztek az 1849. február eleji tragikus események áldozatairól. A 

Felsővárosi Köztemetőben megtartott rendezvényen megkoszorúzták az 1848–49-es 

magyar forradalom és szabadságharc emléksírhelyét is. 

 

 

Elemzők: a választások csak a haladóknak kedveznének 
2013. február 2. – Vajdaság Ma 

Az előrehozott parlamenti választásokat Szerbia polgárai „nem nagy örömmel” fogadnák, 

mivel fennakadásokat okozna a gazdaságban, mondják az elemzők, illetve állítják, hogy 

bár minden párt azt mondja, felkészült az előrehozott választásokra, valójában az csak a 

haladóknak kedvezne. Đorđe Vuković, a CESID programigazgatója szerint a józan ész 

logikája azt diktálja, hogy a választások „rendkívüli állapotot” eredményeznek, illetve 

logikus az az elvárás is, hogy az ilyen helyzetek minél rövidebbek és ritkábbak legyenek. 

 

Demokrata Párt: Veszélyes játékot űznek Vajdasággal 
2013. február 3. – Vajdaság Ma 

Egy egész sor, eddig meghozott döntésével a köztársasági hatalom közvetlenül támadja 

Vajdaság autonómiáját, jelentette ki Vesna Martinović, a Demokrata Párt (DS) alelnöke. 

„Attól tartok, hogy e döntések meghozói nincsenek tisztában azzal, milyen veszélyes 

játékot játszanak. Mi Vajdaságban büszkék vagyunk az autonómiánkra, mint ahogyan 

büszkék vagyunk arra is, hogy Szerbia alkotóeleme vagyunk, de az ilyen felelőtlen játékok 

csak problémákat gerjeszthetnek”, mondta Martinović. 

 

Nem ingyenes az iskoláskor előtti képzés, de sok helyen mégis az 
2013. február 3. – Pannon RTV 

Fizetni kell a harmad- és negyedszülött gyermekek iskoláskor előtti képzéséért Szerbiában. 

A legtöbb községi önkormányzat megtalálta a forrást, amiből előteremthetik az erre 

szükséges összeget, így a szülők pénztárcáját azokon a településeken nem érinti az 

Alkotmánybíróság döntése. Szabadka azonban a 2013-as költségvetésében nem számolt a 

18 millió dináros kiadással, amiből a harmad- és negyedszülött gyermekek iskoláskor 

előtti képzését pénzelhetnék. 
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Civil szervezetek találkozója Beregszászban 
2013. február 1. – Kárpátalja Ma 

Február 1-én Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. 

RFKMF) civil szervezetek találkozójára került sor. A találkozót a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Civil Információs Centrum és a Pro Cultura Subcarpathica kárpátaljai civil 

szervezet rendezte azzal a céllal, hogy a már meglévő kárpátaljai, beregi civil 

együttműködések erősödjenek, új kapcsolatok szülessenek, s hogy a jól bevált 

gyakorlatokat, példákat bemutassák. Ezenkívül a szervezetek képviselői tájékozódhattak a 

Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) határon átívelő civil együttműködést segítő pályázati 

lehetőségeiről. 

 

Segítség a törvényalkotáshoz  
2013. február 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Gajdos István parlamenti képviselő, valamint Fegyir Vascsuk professzor, a műszaki 

tudományok doktora együttműködési szerződést írt alá. A megállapodás értelmében az 

UNE Jogismereti Karán belül szakértői csoportot hoznak létre, mely feladata a képviselő 

törvényalkotó tevékenységének segítése. A teendők között szerepel az emberi és a 

kisebbségi jogokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati munka összefogása, az európai 

integráció során felmerülő jogi kérdések értelmezése. 

 

Kárpátaljai irodalmárok a Polgárok Házában 
2013. február 3. – Kárpátinfo 

Január 25-én a Józsefvárosban lévő Polgárok Házában tartotta meg szokásos havi 

kulturális estjét a Kárpátaljai Írók, Költők, Művészek Magyarországi Alkotó Közössége 

(KIKMMAK). 

 

Kitüntetetések és oklevelek 
2013. február 3. – Kárpátinfo 

Az Anyanyelvi Konferencia (AK) és Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet a Magyar 

Kultúra Napja alkalmából olyan személyeket részesített elismerésben, akik kiemelkedő 

munkát végeztek a kárpátaljai magyar kultúra fejlesztése terén. Így az AK oklevelét vehette 

át Beregszászon Birta Zoltán, a Sion Rádió főszerkesztője, Kovács Elemér újságíró, a 

Kárpátinfó munkatársa, Kovácsné Marton Erzsébet, a Közoktatás főszerkesztője, Kurmay 

Sándor, a Kezünkben a Jövő Alapítvány elnöke, Molnár Natália, a Beregszászi Járási 

Központosított Könyvtárhálózat könyvfeldolgozó osztályának vezetője, Szabó Árpád, a 

Beregszászi Magyar Gimnázium igazgatója, Tuba Gizella, a Bátyúi Nagyközségi Könyvtár 

vezetője, Varga Éva, a Beregszászi Járási Központosított Könyvtárhálózat igazgatója. 
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Tüntetés Vukováron: „Még nem jött el az ideje a kétnyelvűség 
bevezetésének” 
2013. február 2.  – Vajdaság Ma 

Legalább húszezren tüntettek szombaton a horvátországi Vukováron a szerb nyelvű, cirill 

betűs feliratok bevezetése ellen - jelentette a horvát média. A tüntetést horvát veteránok, 

hadirokkantak, hadiárvák, volt hadifoglyok szervezték, akik úgy vélik, hogy még nem 

érkezett el az ideje a kétnyelvűség bevezetésének Vukováron. A horvát kormány 

decemberben jelentette be, hogy a kelet-horvátországi városban és húsz másik szlavóniai 

és dalmáciai településen bevezetik a kétnyelvűséget, vagyis a horvát mellett szerb nyelvű, 

cirill betűs feliratokat helyeznek el a közterületeken és állami hivatalokon, intézményeken. 

 

Burgenland, mint márkanév 
2013. február 3.  – Volksgruppen 

Megvalósulásához közelít az úgynevezett „Marke Burgenland” – „Burgenland Márka” 

minőségi termékeket, szolgáltatásokat felkaroló projekt, mellyel a tartomány a 

borkereskedelemtől kezdve, a turizmuson át az iparig, minden szférában szeretne 

megjelenni. A Burgenland Márkát EU-projektként is benyújtották már. A márkanév 

létrehozásához 450 ezer euró EU-s támogatás áll a következő két évben rendelkezésre. 

 
 

  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
Ő

rv
id

é
k

 

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17967/Tuntetes-Vukovaron-Meg-nem-jott-el-az-ideje-a-ketnyelvuseg-bevezetesenek.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17967/Tuntetes-Vukovaron-Meg-nem-jott-el-az-ideje-a-ketnyelvuseg-bevezetesenek.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/177667/


 

 

 

 

 

 
12 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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