
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. február 15. 



 

 

 

 

 

 
2 

"Ki kell állnunk a székelyföldi magyarokért" 
2013. február 14. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Budafok-Tétény önkormányzatának vezetői 33 magyarországi önkormányzatnak adták át 

a Tisztességes Választásért Alapítvány által felajánlott székely zászlót csütörtökön. Németh 

Zoltán fideszes országgyűlési képviselő szerint amikor a székelyföldi magyarokat sérelem 

éri, ki kell állnunk, és nemcsak szavakkal, hanem cselekedetekkel is. 

 

Az anyaország érdekeitől is függ kapcsolata egy határon túli közösséggel 
2013. február 14. – MTI, bumm.sk 

Egy autonóm közösség és az anyaországa közötti kapcsolat attól is függ, hogy az 

anyaországnak fűződnek-e érdekei az együttműködéshez - hangzott el a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet csütörtöki budapesti műhelybeszélgetésén. 

 

Magyar vasúti helységnévtáblát helyezett el az MKP Ekecsen, Kisújfalun és 
Szepsiben 
2013. február 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Magyar nyelvű helységnévtáblát tett ki Ekecs község vasúti megállójában Berényi József, a 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke. A helységnévtáblát azt követően rakták fel egy, 

az állomás melletti hirdetőtáblára, hogy a Szlovák Államvasutak elutasította több tucat 

felvidéki magyar polgármester azon kérvényét, hogy a vasútállomásokon helyezzenek ki 

kétnyelvű feliratokat. 

 

Megállapodás született 6 ingatlannak a csángómagyar oktatás 
rendelkezésére bocsátásának részleteiről 
2013. február 14. – transindex.ro 

Január végén Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke 

kezdeményezésére Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese hivatalában 

fogadta a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége és a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége vezetőit. Az egyeztetésen, melyen részt vett Répás Zsuzsanna, 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is, a felek megállapodtak az Moldvai 

Csángómagyarok Szövetsége tulajdonát képező hat ingatlannak az oktatás rendelkezésére 

bocsátásának részleteiről. 

 

Maradtak a székely zászlók 
2013. február 14. – Erdély Ma, Háromszék 

A székelyföldi önkormányzatokhoz intézett nyílt levelében Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) elnöke kifejti, a marosvásárhelyi táblabíróság szeptemberi jogerős ítélete – 

melyre Jean Adrian Andrei Hargita megyei prefektus hivatkozott a zászlóeltávolítást kérő 

körlevelében – csak azt mondja ki, hogy a székely zászló nem Hargita megye zászlaja. 
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http://mno.hu/belfold/ki-kell-allnunk-a-szekelyfoldi-magyarokert-1138936
http://www.bumm.sk/78740/az-anyaorszag-erdekeitol-is-fugg-kapcsolata-egy-hataron-tuli-kozosseggel.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130214133954/Magyar-vasuti-helysegnevtablat-helyezett-el-az-MKP-Ekecsen-Kisujfalun-es-Szepsiben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130214133954/Magyar-vasuti-helysegnevtablat-helyezett-el-az-MKP-Ekecsen-Kisujfalun-es-Szepsiben.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=32077
http://itthon.transindex.ro/?hir=32077
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135608&cim=maradtak_a_szekely_zaszlok
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A szórvány igenis megmenthető 
2013. február 14. – Erdély Ma 

Nem igaz, hogy a szórványban élőket nem lehet megmenteni- reagált szerdai 

sajtótájékoztatóján egy elmúlt hétvégi konferenciára Grim András, az RMDSZ Bihar 

megyei szórványügyi ügyvezető alelnöke. 

 

Marosvalentinhely 
2013. február 14. – manna.ro 

Egyszer feloszlatták, kétszer újraalakult az RMDSZ marosvásárhelyi tagszervezete, 

mégsem biztos a feltámadás. Mi történik a Szövetség fejében? 

 

Valer Marian szenátor, a szatmári Funar – interjú 
2013. február 14. – maszol.ro 

A román nyelv iránti lojalitás törvényének kezdeményezője, Valer Marian nem tudott 

olyan konkrét esetet mondani a maszol.ro-nak adott interjúban, amikor a magyarok 

megtagadták az állam nyelvének használatát hazai közintézményekben. A szatmári 

szociáldemokrata szenátor tagadja, hogy nacionalista és magyarellenes volna. 

 

Már cáfolják Szatmáron Valer Marian kijelentéseit 
2013. február 14. – maszol.ro 

Cáfolja a valóság Valer Marian szociáldemokrata szenátornak azt a maszol.ro-nak adott 

interjúban elhangzó kijelentését, miszerint a szociálliberális megyevezetés valamennyi 

magyar igazgatót a helyén hagyott. Leitner Jánost, az Apaserv igazgatóját tíz napja 

menesztették, miután többször közölték vele, hogy a víszszolgáltató vállalat jövőjét nélküle 

képzelik el. 

 

Kovács Péter: Toró nevetségessé teszi magát közleményeivel 
2013. február 14. – maszol.ro 

„Közleményéből Toró T. Tibor egy dolgot felejtett ki: az RMDSZ és Románia 

posztkommunista, balliberális kormánya a hibás azért, mert a Facebook közösségi oldalról 

eltűnt Kolozsvár magyar megnevezése” – reagált Kovács Péter RMDSZ-főtikár az EMNP 

szerdai állásfoglalására. Kovács Péter a maszol.ro-nak elmondta: Toró T. Tibor 

nevetségessé teszi saját magát az ilyen és ehhez hasonló közleményekkel. „Fel kellene 

nőnie arra a szintre, amikor a saját pártjának eredményeiről, megvalósításairól 

nyilatkozik, és nem folyamatosan az RMDSZ-ről beszél” – jelentette ki a politikus. 

 

Már Hunyad megyében is működik a kisebbségvédelmi szolgálat 
2013. február 14. – maszol.ro, transindex.ro 

A dél-erdélyi szórványban a korrektség és a békés együttélés jellemző a közösségekre, "de 

azért időnként itt is tapasztalhattuk, hogy a társadalom nem képes végleg levetkőzni a 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135621&cim=a_szorvany_igenis_megmentheto
http://manna.ro/kozter/marosvalentinhely-2013-02-14.html
http://maszol.ro/index.php/belfold/8709-valer-marian-szenator-a-szatmari-funar-interju
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/8719-mar-cafoljak-szatmaron-valer-marian-kijelenteseit
http://maszol.ro/index.php/belfold/8679-kovacs-peter-toro-nevetsegesse-teszi-magat-kozlemenyeivel
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/8700-mar-hunyad-megyeben-is-mukodik-a-kisebbsegvedelmi-szolgalat
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nacionalista, szélsőséges indulatokat" - jelentette ki az RMDSZ Hunyad megyei 

szervezetének elnöke a "Mikó Imre" kisebbségvédelmi szolgálat szerdai elindításakor. 

 

A székely zászló mellett döntöttek Csíkkozmáson 
2013. február 14. – Pinti Attila – szekelyhon.ro 

Rendhagyó megbeszélést tartott csütörtök reggel a csíkkozmási képviselő-testület a 

székely lobogó használatáról. Úgy döntöttek, kifüggesztik a székely zászlót a 

közintézményekre. 

 

Zsákutcában a kétnyelvű táblák 
2013. február 14. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Egyelőre kénytelen kivárni a magyar nyelvű utcanévtáblák ingyenes osztogatásával az 

Erdélyi Magyar Ifjak marosvásárhelyi szervezete. Az EMI három és fél hónappal ezelőtt 

hirdette meg a magyar utcanév-, illetve házszámtábla adományozási akcióját. Az ifjúsági 

szervezet tagjai azok után léptek, hogy a vásárhelyi román többségű önkormányzati 

képviselő-testület elutasította az RMDSZ határozatjavaslatát, miszerint városszerte 

kétnyelvű utcanévtáblákat helyeztek volna ki. 

 

Szerdától Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson és Kovásznán is 
fogható az ETV 
2013. február 14. – transindex.ro 

Szerdától Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson és Kovásznán, napokon belül pedig 

Zilahon is nézhető majd az Erdélyi Magyar Televízió. Nagy Zsolt, az ETV-t működtető 

Janovits Jenő Alapítvány elnöke közölte, az RCS-RDS céggel folytatott tárgyalások 

eredményeként az országos kábelszolgáltató az említett városokban is alapcsomagjába 

emelte az ETV-t. 

 

Cseke Attila: a nyolc régióra való lebontás hibás döntés 
2013. február 14. – transindex.ro 

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Cseke Attila parlamenti képviselő a régiós átszervezés 

kihívásairól és az eddig, a régiók szervezésével kapcsolatos kritériumok be nem tartására 

hívta fel a sajtó képviselőinek figyelmét. 

 

Marosvásárhely: Krumpli-díjat kapott egy kétnyelvűséget mímelő 
hipermarket igazgatója 
2013. február 14. – transindex.ro 

Krumpli-díjjal tüntette ki egy kétnyelvűségért küzdő marosvásárhelyi csoport az Auchan 

hipermarket vezérigazgatóját. A "kitüntetést" Leonard Nistor azért kapta, mert ígérete 

ellenére sem vezette be a valós kétnyelvűséget az üzletében. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-szekely-zaszlo-mellett-dontottek-csikkozmason
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/zsakutcaban-a-ketnyelvu-tablak
http://itthon.transindex.ro/?hir=32079
http://itthon.transindex.ro/?hir=32079
http://itthon.transindex.ro/?hir=32081
http://itthon.transindex.ro/?hir=32082
http://itthon.transindex.ro/?hir=32082
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Bokros: Magyarország és Románia hasonló gondokkal küzd 
2013. február 14. – maszol.ro 

„Emberöltőn át tartó változásokra és változtatásokra, szerkezeti reformokra van szükség 

ahhoz, hogy gazdaságilag stabil országgá váljon Románia” – jelentette ki 

Marosvásárhelyen tartott előadásában szerda este Bokros Lajos, Magyarország volt 

pénzügyminisztere, az Európai Parlament képviselője. A közgazdász végzettségű politikus, 

aki a Közép-európai Egyetem és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem tanára, a 

Kós Károly Akadémia Alapítvány meghívására Magyarország és Románia gazdasági 

kilátásai európai perspektívában címmel tartott előadást a Bernády Házban. 

 

Magdó János kolozsvári főkonzul temesvári látogatása 
2013. február 14. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

Nicolae Robu csütörtökön a temesvári Városházán találkozott Magdó János kolozsvári 

magyar főkonzullal, akivel a temesvári tiszteletbeli magyar konzulátus helyzetéről, a 

magyar befektetők irányában tanúsított nyitottságról, valamint a temesvári magyar 

közösség kulturális intézményei (magyar színház, magyar középiskola) megőrzésének 

szükségességéről tárgyalt. Nicolae Robu arról is tájékoztatta Magdó János főkonzult, hogy 

Temesvár versenybe száll az Európa Kulturális Fővárosa címért, és ebben a versenyben a 

város egyik legfontosabb ütőkártyája Temesvár kulturális sokszínűsége. 

 

Marian: nem vagyok magyarellenes  
2013. február 15. – Krónika  

Valer Marian, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora azt állítja, csorbul a román 

alkotmány és a magyar állampolgársági törvény szelleme, ha egy román nemzetiségű 

személy megkapja a magyar állampolgárságot. A Szatmár megyei honatya a Krónikának 

adott interjúban elmondta, azért készül bevezetni a román lojalitás törvényét, mert 

szerinte előfordult, hogy a magyar nemzetiségű köztisztviselők nem beszéltek az állam 

nyelvén a román ügyféllel. Marian úgy véli, bizonyos szatmárnémeti vállalatoknál „etnikai 

tisztogatás” folyik a román alkalmazottak rovására. 

 

Stagnálás 
2013. február 15. – Balogh Levente – Krónika  

A Krónika pénteki vezércikkében kifejtik, hogy „a helyzetet nem az fogja megoldani, ha 

valamennyi magyarországi önkormányzat kifüggeszti a székely zászlót. A legfelsőbb szintű, 

folyamatos párbeszédet nem lehet megspórolni, és a nyugati kancelláriák tájékoztatását 

sem a magyar fellépés indokairól. A konfliktust mihamarabb rendezni kell – 

természetesen a magyar közösség érdeksérelme nélkül –, ha ugyanis elhúzódik, a 

feszültség miatt a gazdasági helyzet javulására sem lehet számítani”. 
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http://maszol.ro/index.php/gazdasag/8726-magyarorszag-es-romania-hasonlo-gondokkal-kuzd
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/magdo_janos_kolozsvari_fokonzul_temesvari_latogatasa.php
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Beindult a zászlóipar 
2013. február 15. – Krónika, szekelyhon.ro  

A zászlóbotrány kirobbanásának pozitív hozadéka, hogy jelentősen megnövekedett a 

székely lobogók iránti kereslet a székelyföldi megyékben. Mint kiderült, a zászlókat most 

már a magyar pártokon kívül több civil szervezet székhelyén vagy magánszemélyektől is be 

lehet szerezni megrendelésre. Egy standard méretű székely lobogóért 35-50 lej közötti 

összeget kérnek. 

 

Segítség erdélyi gazdáknak 
2013. február 15. – Krónika 

Támogatásáról biztosította az erdélyi mezőgazdasági termelőket Budai Gyula, a magyar 

vidékfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára, aki csütörtökön gazdafórumot 

tartott Nagyváradon. A Pro Universitate Partium Alapítvány, a Romániai Magyar Gazdák 

Egyesületének Bihar megyei szervezete, illetve a Debreceni Egyetem szervezésében 

megtartott találkozóra a partiumi régióból számos érdekelt eljött. 

 

Egységes erdélyi fellépés várható a marosvásárhelyi autonómiatüntetésen 
2013. február 14. – Erdély Ma, Duna Tv 

Világossá kell tenni, hogy Székelyföld fel nem osztható, és be nem olvasztható, csakis a 

történelmileg kialakult regionális határai közt autonóm közigazgatási egységként 

képzelhető el a jövőben, ez a lesz a fő üzenete a március tizedikére meghirdetett 

autonómiatüntetésnek. A kezdeményező Székely Nemzeti Tanács szerint eddig soha nem 

tapasztalt egységes erdélyi fellépés várható a demonstráción. 

 

„Az autonóm Székelyföld el tudná tartani magát” 
2013. február 14. – maszol.ro 

Az autonóm Székelyföld el tudná tartani magát, hiszen gazdasági mutatói most sem 

rosszabbak az országos átlagnál, viszont az önrendelkezés olyan emocionális energiákat 

szabadítana fel, amely pozitívan hatna a gazdaságra – jelentette ki a maszol.ro 

érdeklődésére Antal Árpád. 

 

Vasúti kétnyelvűség: a magyarlakta települések 27%-a már elküldte 
kérvényét 
2013. február 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala január folyamán jogászok által kidolgozott 

formanyomtatványt juttatott el a magyarlakta, vasúti kapcsolattal rendelkező települések 

önkormányzataihoz, a vasúti kétnyelvűség ügyében. Az MKP és a Híd polgármesterei is 

többnyire pozitívan viszonyultak a kérdéshez. Az érintett 92 településből 25 település 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=135661&cim=egyseges_erdelyi_fellepes_varhato_a_marosvasarhelyi_autonomiatuntetesen_video
http://maszol.ro/index.php/belfold/8732-az-autonom-szekelyfold-el-tudna-tartani-magat
http://www.bumm.sk/78722/a-magyarlakta-telepulesek-27-a-kuldte-el-ketnyelvusito-kervenyet.html
http://www.bumm.sk/78722/a-magyarlakta-telepulesek-27-a-kuldte-el-ketnyelvusito-kervenyet.html
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(27%) már elküldte a kérvényt, 20 település (22%) pedig ígéretet tett a vasútnak szóló levél 

mihamarabbi elküldésére. 

 

Székely zászlót helyeznek el a Mária Valéria hídon 
2013. február 14. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria hídon húzza fel a székely zászlót 

pénteken Völner Pál, a Fidesz Komárom-Esztergom megyei elnöke és Farkas Iván, a 

Magyar Közösség Pártjának alelnöke. A jelképes tett azt hivatott kifejezni, hogy a 

felvidékiek és az esztergomiak szolidárisak erdélyi nemzettársaikkal. 

 

Sem Lipšic, sem az MKP nem jutna a parlamentbe 
2013. február 14. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Polis ügynökség friss felmérése szerint továbbra is a kormányzó Smer nyerné fölényesen 

a választásokat, 40,2 százalékos eredménnyel. A Most-Híd, 6,9 százalékkal 13 

mandátumot szerezne, az MKP 4,4 százalékot érne el. 

 

Tokaji-névvita – Ismét bíróságra kerülhet az ügy 
2013. február 14. – hirek.sk, Kossuth Rádió 

Bizonytalan jogi helyzethez vezet, hogy az uniós eredetvédelmi rendszerben a Tokaj 

elnevezés alatt két különböző borvidékről két eltérő termékleírás is szerepelhet: a 

Szlovákia által javasolt, valamint az annál jóval szigorúbb előírásokon alapuló magyar. 

 

Csak tizenkét magyar elsős lesz a Zoboralján 
2013. február 14. – Új Szó 

A tavalyi huszonnégy után idén mindössze tizenkét magyar elsős lesz a Zoboralján. A hét 

iskolából háromba – Pogrányba, Alsóbodokra és Zsérére – egyetlen gyereket sem írattak 

be. 

 

Gömörben alakul a Híd–MKP-lista 
2013. február 15. – Új Szó 

Besztercebánya megye járásaiban már konkrét ajánlatokról tanácskoznak a Híd és az MKP 

járási, illetve megyei szervezetei a novemberi megyei választásokkal kapcsolatban. Az MKP 

Kerületi Tanácsa tegnap döntött, hogy csökkentett létszámban indít jelölteket. 

 

Újvidéki szülők a diákok biztonságáért 
2013. február 14. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki I. Vajdasági brigád Általános Iskola szülői tanácsa egy sor olyan intézkedésre 

tett javaslatot, amely fokozná a tartományi székhelyen tanuló diákok biztonságát, ugyanis 

nagyon elterjedt az erőszak a fiatalok körében, nyilatkozták a Beta hírügynökségnek a 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130214170045/Szekely-zaszlot-helyeznek-el-a-Maria-Valeria-hidon.html
http://www.bumm.sk/78723/sem-lipsic-sem-az-mkp-nem-jutna-a-parlamentbe.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130214181919/Tokaji-nevvita-Ismet-birosagra-kerulhet-az-ugy.html
http://ujszo.com/online/regio/2013/02/14/csak-tizenket-magyar-elsos-lesz-a-zoboraljan
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14937/Ujvideki-szulok-a-diakok-biztonsagaert.html
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tanács képviselői. A szülők találkozót szerveztek a rendőrség, a városi, illetve tartományi 

tisztségviselők, valamint a média képviselőinek részévtelével. Céljuk az volt, hogy együtt 

határozzák meg a kiskorúakkal szembeni erőszak csökkenéséhez és felszámolásához vezető 

intézkedéseket. 

 

Újabb incidens Újvidéken: megkéseltek egy középiskolást a buszmegállóban 
2013. február 14. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki Temerini utcában levő buszmegállóban tegnap délután 14 óra körül 

megkéseltek egy 19 éves fiatalt, aki szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett. Az 

Újvidéki Televízió kérdésére a helyi rendőrség megerősítette, a Pavle Savić Műszaki Iskola 

két tanulója épp a buszmegállóban várakozott, amikor megállt egy piros Škoda, majd 

kiszállt belőle néhány fiatalember. Rövid szóváltás után az egyik férfi előrántotta kését, 

majd beledöfte azt a várakozó középiskolás jobb combjába.  

 

Szabadkai polgármester: idén szanáljuk a Városháza tetőszerkezetét 
2013. február 14. – Vajdaság Ma 

Modest Dulić, Szabadka polgármestere csütörtökön bejelentette, idén 1,5 millió dinárt 

különítenek el a Városháza tetőszerkezetének javítására, ugyanis az egy részen beázik, írja 

a Beta. A hírügynökségnek nyilatkozva Dulić elmondta, az elmúlt 5 év során 

nagyberuházások címén 55 millió dinárt költöttek a Városháza karbantartására. 

 

Szabotázs készült a Dublinban tartózkodó Dačić gépe ellen? 
2013. február 14. – Vajdaság Ma 

A Biztonsági és Hírszerzői Ügynökségtől (BIA) szerzett információk alapján a rendőrség 

igazgatósága arról tájékoztatta Ivica Dačić kormányfőt és belügyminisztert, hogy egyes 

bűnözői csoportok vezetői mindent megtesznek, hogy külföldön a szerbiai kormány 

repülőgépében meghibásodást idézzenek elő az elnök, a kormányfő, vagy a kormány első 

alelnökének utazása alkalmával, közölte a belügyminisztérium. 

 

LDP: Alkotmánymódosítással az európai Vajdaságért 
2013. február 15. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Dušan Mijić, a Liberális Demokrata Párt tartományi bizottságának az elnöke csütörtökön 

bejelentette, hogy az LDP új politikai platformot készít, amely az alkotmány 

megváltoztatásáért száll síkra. – Szerbiának modern állammá kell válnia, ebben Vajdaság 

segíthet. Elég volt Vajdaság nacionalista-centralista megalázásából! – hangsúlyozta Mijić a 

párt újvidéki sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az új platform népszerűsítéséhez várják 

mindazokat, akik elfogadják a polgári értékeket, egyetértenek abban, hogy Vajdaságnak 

modern autonómijára van szüksége. A támogatók között lehetnek akár pártok képviselői, 

egyének vagy szervezetek is. 
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9 

10 éves a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium (2003–2013) 
2013. február 15. – Magyar Szó 

Hányan is vagyunk mi kosztolányisok? Eddig 428 tanuló, 55 tanár és munkatárs, és azok 

is, akik ebben a tíz évben mellénk álltak és segítették a munkánkat. A 2003-as induló év 22 

tanulójának függvényében már nem vagyunk kevesen, és igazi iskolává nőttük ki 

magunkat, amelynek van szellemisége és vannak hagyományai. Amit ehhez köthető 

eredményként külön kiemelnék, hogy manapság nem kis dolog eljutni egy iskolának odáig, 

hogy a tanulói büszkén felvállalják az idetartozást, az összetartozást. 

 

Aláírásgyűjtés az „új temerini fiúkért” 
2013. február 14. – Magyar Szó 

Polgári kezdeményezésre Zentán (is) tiltakozó aláírásgyűjtés kezdődött a 2012. október 

22-én letartóztatott és azóta is börtönben lévő hét adai, óbecsei és temerini fiú érdekében. 

Az „új temerini fiúk” néven ismertté vált vizsgálati eljárásban észlelt számos törvénysértés 

miatt, amelyek megkérdőjelezik az eljárás tisztességességét, az eljáró rendőrség, az 

ügyészség és a bíróság pártatlanságát, fennáll a veszélye annak, hogy ismét részrehajló 

módon ítélkeznek és aránytalanul szigorú büntetéssel sújtják a fiatalokat. 

 

Nemzetek Közösségének Tanácsa alakul a vajdasági parlament keretében 
2013. február 14. – Pannon RTV 

Hétmilliárd dinárt fektet a Vajdasági Fejlesztési Alapba a tartomány – erről is döntöttek a 

vajdasági parlament mai ülésén. Döntés született továbbá három vajdasági közvállalat 

tevékenységének és működésének összehangolásáról. Az ellenzék kifogásolta, hogy a 

vajdasági közbiztonság kérdése nem szerepel napirenden.  

 

Új vezetősége van a magyarkanizsai VMSZ-nek 
2013. február 14. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Megválasztották a Vajdasági Magyar Szövetség magyarkanizsai községi szervezetének új 

elnökét és alelnökét. Az új elnök Berec Sándor lett, míg az alelnöki feladatokat Krekuska 

Róbert látja el. Megbízatásuk négy évre szól. Az új vezetőség célja az elkezdett út 

folytatása, azaz részt vállalni a vajdasági magyarság politikai érdekképviseletében, 

valamint a kisebbségi önkormányzatiság megvalósításában – nyilatkozta az újonnan 

megválasztott elnök. 

 

Megkezdődtek a KMKSZ alapszervezeti közgyűlései 
2013. február 15. – Kárpátalja 

Február 3-án elkezdődött a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezeti 

közgyűléseinek időszaka, amelyeken összegzik az elmúlt évben elvégzett munkát és 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
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megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat. Az első héten a KMKSZ minden középszintű 

szervezetében sor került fórumokra. 

 

A „kitöltő irodák” helyett tájékozódjunk a főkonzulátuson 
2013. február 15. – Kárpátalja 

Ne bízzunk a „kitöltő irodákban”, amelyek pénzért segítenek a vízumigényléshez 

benyújtandó dokumentumcsomag összeállításában, ehelyett tájékozódjunk az 

ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben közvetlenül Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 

– javasolja Bacskai József ungvári magyar főkonzul, akit a vízumkiadás menetéről, a 

leggyakoribb problémákról kérdezett a Kárpátalja hetilap. 

 

Igazgató kinevezése és véleményezése, szabályrendeletek elfogadása 
2013. február 14. – RTV Slovenija Hidak 

Soros ülését tartotta a Lendvai Községi Tanács. Elfogadták az ivóvíz ellátásról szóló 

szabályrendeletet, az Ifjúsági Központ – Fiatalok Világa közintézet megalapításáról szóló 

rendeletet és kinevezték a Galéria - Múzeum igazgatóját. 

 

Jogi személy lett az AMSZK 
2013. február 14. – Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala február 11-én Bécsben közgyűlést tartott, 

amelyen 17 ausztriai magyar egyesület elnökei, és megbízottjai vettek részt. Burgenland 

(Őrvidék), Egyházi Gyülekezetek, oktatással foglalkozó szervezetek, Szülői Egyesület, több 

bécsi és Bécs környéki kultúregyesület és a 72. sz. Szécheny Cserkészcsapat képviseltette 

magát. 
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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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