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Az autonómia segíthet megtartani a külhoni magyar közösségeket 
2013. február 15. – MTI, Kitekintő, Magyar Nemzet, Népszabadság 

A külhoni magyar közösségek megmaradásának és jogainak hosszú távú biztosítékát a 

különböző autonómiaformákban látja a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma. A 

KMKF plenáris munkaülésén elfogadott nyilatkozatban a testület sajnálattal állapítja meg, 

hogy felgyorsult a magyarság asszimilációja a térségben, és a népszámlálások szerint több 

mint tíz százalékkal csökkent a magyarok száma. Az ülés alatt Kövér László házelnök 

elrendelte a székely zászló kitűzését a Parlament homlokzatára. 

 

Németh: Budapest figyel az ukrán nyelvtörvény végrehajtására 
2013. február 16. – MTI, hirado.hu 

A kárpátaljai magyar oktatás helyzete és lehetőségei az ukrán nyelvtörvény tükrében 

címmel szervezett konferenciát szombaton Beregszászon a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ). A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán oktatási 

szakemberek és önkormányzati képviselők részvételével megtartott tanácskozást megnyitó 

előadásában Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki kétnapos 

hivatalos látogatáson tartózkodik Kárpátalján, a többi között hangsúlyozta: a magyar 

kormány szoros figyelemmel kíséri az ukrán nyelvtörvény végrehajtását. 

 

Engedélyezhetik a kettős állampolgárságot Ukrajnában 
2013. február 16. – Kárpátalja Ma 

Törvénymódosítási javaslatot nyújtottak be a Legfelsőbb Tanácsban, melyben az ukrajnai 

állampolgárságról, benne a kettős állampolgárságról szóló törvény változtatását kérik. A 

törvényjavaslat értelmében az a 18. életévét betöltött ukrajnai személy, aki megkapja egy 

idegen ország állampolgárságát, megtarthatja ukrán állampolgárságát is. Ehhez mindössze 

be kell nyújtania az érintettnek a külföldi állampolgárságot bizonyító okiratot az 

állampolgársági kérdésekkel foglalkozó központi végrehajtó szervhez. Ebben az esetben az 

útlevélben feltüntetnék az adott személy kettős állampolgárságát. 

 

Bukarest provokációval vádolja Budapestet - tovább dúl a zászlóháború 
2013. február 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Népszabadság, 

Magyar Nemzet 

Újabb diplomáciai csörte zajlott le a hét végén a magyar és a román külügyminisztérium 

között székelyzászó-ügyben. Bukarest heves reakcióját ezúttal az váltotta ki hogy a nemzeti 

szolidaritás jelképeként a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) plenáris 

ülése alkalmából Kövér László házelnök kezdeményezésére pénteken délután kitűzték a 

székely zászlót az Országgyűlés Kossuth téri homlokzatára. Néhány órával később a román 

külügyminisztérium közleményt fejezte ki sajnálkozását afelett, hogy a magyar hatóságok 

– Bukarest megítélése szerint – továbbra is olyan jelképes gesztusokat tesznek, amelyek 

provokálják a román közvéleményt. 
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http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/02/15/az_autonomia_segithet_megtartani_a_kulhoni_magyar_kozossegeket/
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/02/16/15/Nemeth_Budapest_figyel_az_ukran_nyelvtorveny_vegrehajtasara.aspx?source=hirkereso
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/16930-engedelyezhetik-a-kettos-allampolgarsagot-ukrajnaban
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71411


 

 

 

 

 

 
3 

Magyar fiatalokat vertek, ezúttal Szabadkán 
2013. február 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Vasárnap hajnalban öt magyar fiatalt vertek meg Szabadkán. Azért támadtak rájuk a város 

központjában, mert magyarul beszéltek. Az egyik támadónál csavarhúzó is volt. Az egyik 

sértett arcán sérülések keletkeztek, a többieket megrugdosták. Az elmúlt időszakban ismét 

megszaporodtak a nemzeti alapú kilengések Vajdaságban. Pásztor István, a tartományi 

parlament elnöke és Ivica Dačić szerb miniszterelnök a minap állapodott meg abban, hogy 

megerősítik a rendőrség jelenlétét azokon a helyeken, ahol az incidensek legtöbbször 

előfordultak, s szükség esetén a csendőrség is bevethető. 

 

Wetzel Tamás a közigazgatási egyszerűsítésekről tájékoztatta az amerikai 
magyarokat 
2013. február 18. 

Wetzel Tamás miniszteri biztos a március 1-jétől hatályba lépő Magyary Zoltán 

Közigazgatás-racionalizálási Programnak a nyugati diaszpórát leginkább érintő változásait 

ismertette az elmúlt héten a Boston, New York és Washington környékén élő magyarokkal. 

A miniszteri biztos a programmal és az állampolgársági ügyintézéssel kapcsolatban 

kifejezetten a nyugati magyarságra vonatkozó részekre, a hazai anyakönyvezésre, valamint 

személy- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos változásokra hívta fel a figyelmet.  

 

Segítenek Határtalanul! pályázni 
2013. február 16. – MTI, hirado.hu 

A Határtalanul! pályázatokra felkészítő nyílt napokat tart a Bethlen Gábor Alapkezelő 

február 28-án és március 1-jén a fővárosi Magyarság Házában. A köznevelési intézmények 

jelentkezését február 22-éig várják. 

 

Semjén: Alapvető jog a nemzeti közösségek szimbólumainak használata 
2013. február 15. – MTI, hirado.hu 

Alapvető emberi jog a nemzeti közösségek szimbólumainak használata - mondta Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken Budapesten, a KMKF plenáris munkaülésén. A 

kereszténydemokrata politikus köszönetet mondott azoknak a magyarországi 

önkormányzatoknak, amelyek „erdélyi barátaink melletti szolidaritásuk jeleként” kiteszik 

a székely zászlót. 

 

Kövér: nemzetpolitikai veszélyből esélyt kovácsolhatunk 
2013. február 15. – MTI, hirek.sk 

Kövér László szerint nehéz év áll a környező országok magyar nemzeti közösségei előtt, de 

egységes fellépéssel a nemzetpolitikai veszélyből nemzetpolitikai esélyt kovácsolhatunk. Az 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14949/Magyar-fiatalokat-vertek--ezuttal-Szabadkan.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/02/16/07/Segitenek_Hatartalanul_palyazni.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/02/15/11/Semjen_alapveto_jog_a_nemzeti_kozossegek_szimbolumainak_hasznalata.aspx?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/kulfold/20130215111151/Kover-nemzetpolitikai-veszelybol-eselyt-kovacsolhatunk.html
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Országgyűlés elnöke erről a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 

plenáris munkaülésén beszélt pénteken, Budapesten. 

 

Románia régiói: nem várható kompromisszum? 
2013. február 15. – maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

„Minden eldőlt már, a kormány nem lesz hajlandó kompromisszumra a közigazgatási 

régiók kérdésében” – jelentette ki a maszol.ro-nak Csutak István. Az RMDSZ regionális 

politikai szakértőjét – az Erdély2020 operatív program kidolgozóját – Románia 

közigazgatási átszervezésének perspektívájáról kérdezték. Csutak szerint a kormányzó 

Szociál-Liberális Szövetségben (USL) hatalmas az eltökéltség arra, hogy keresztülvigye a 

nyolcrégiós elképzelését, és ehhez kellő parlamenti támogatottsággal is rendelkezik. 

„Közigazgatásilag befagyasztják a jelenlegi fejlesztési régiókat, mert ennél rosszabbat a 

magyarokkal nem tehetnek, ennél jobbat pedig nem akarnak" – jelentette ki. 

 

Borboly Csaba: sajátos autonómiát a Hargita megyei románoknak 
2013. február 15. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Olyan sajátos autonómiát szeretnének kialakítani Hargita megyében, amelyben az ott élő 

15 százalékos románság döntene saját ügyeiről, és amelyet majd később fordítottan 

országosan követni lehet, nyilatkozta a Marosvásárhelyi Rádiónak Borboly Csaba, Hargita 

megye tanácselnöke. Majd hozzáfűzte: így majd remélhetőleg az ott élő románok fogják 

meggyőzni nemzettársaikat, hogy az autonómia nem jelent veszélyt az ország egységére. 

 

Az erdélyi magyaroknak szükségük van a segítségre, a szolidaritásra, ám 
ennek mikéntjéről egyeztetnünk kell 
2013. február 16. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor szövetségi elnök az erdélyi magyarság sorsát is befolyásoló politikai 

történésekről számolt be a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma plenáris ülésén, 

pénteken, Budapesten. 

 

Ellenőrök rohanták le a székely termelőket 
2013. február 16. – Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Tévéstábok kíséretében érkezett szombaton Csíkszeredába a fogyasztóvédelmi hatóság 

brassói kirendeltsége, hogy ellenőrzést végezzen a Hagyományos és Helyi Termékek 

Hagyományos Vásárán. Az akció eredményeként a kistermelők portékáit vették 

szemügyre. Többnyire azt vizsgálták, szerepel-e románul is a felirat a termékeken. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/8752-romania-regioi-nem-lesz-kompromisszum
http://erdely.ma/autonomia.php?id=135734&cim=borboly_csaba_sajatos_autonomiat_a_hargita_megyei_romanoknak_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135749&cim=az_erdelyi_magyaroknak_szukseguk_van_a_segitsegre_a_szolidaritasra_am_ennek_mikentjerol_egyeztetnunk_kell
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135749&cim=az_erdelyi_magyaroknak_szukseguk_van_a_segitsegre_a_szolidaritasra_am_ennek_mikentjerol_egyeztetnunk_kell
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135801&cim=ellenorok_rohantak_le_a_szekely_termeloket
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Családszervezetek tiltakoznak a tervezett régiósítás ellen 
2013. február 16. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az Erdélyi Családszervezetek Szövetsége, a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetsége, valamint az újonnan alakult Kárpát-medencei Családlánc, amely több mint 

100 családszervezetet fog egybe a Kárpát-medencében, közös közleményben tiltakozik a 

román kormány régiósítási tervezete ellen.  

 

Corlăţean: Budapest a romániai magyarokat próbálja manipulálni 
2013. február 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Budapest a romániai magyarokat próbálja manipulálni a kettős állampolgárok 

szavazatának megszerzése reményében - jelentette ki szombaton Titus Corlăţean 

külügyminiszter, aki egy tévéműsorban beszélt a székely zászló ügyében kirobbant 

magyar-román vitáról. Úgy vélekedett, a "nacionalista szólamok" mögött pragmatikus 

érdekek állnak: a zászlókat lobogtató magyar politikusokat szerinte az a két vagy 

háromszázezer szavazat érdekli, amelyet a magyar állampolgárrá vált romániai 

magyaroktól kaphatnak. 

 

A kiskunfélegyházi városházára is kitűzték a székely zászlót 
2013. február 17. – transindex.ro, Erdély Ma 

Kiskunfélegyháza városa is csatlakozott azokhoz az önkormányzatokhoz, melyek kitűzték a 

székely zászlót. Ezzel a gesztussal is hangsúlyozva, hogy kiállnak az erdélyi magyarok 

mellett a nemzeti szimbólumok szabad használatáért folytatott küzdelemben. A zászlót 

Markó Attila, Sepsiszentgyörgy parlamenti képviselője és Kapus Krisztián, 

Kiskunfélegyháza Város polgármestere tűzte ki február 15-én a városháza ormára. 

 

Székely tankönyveket kaptak a kiskunfélegyházi iskolák 
2013. február 17. – transindex.ro 

Sepsiszentgyörgy elöljáróinak jóvoltából a kiskunfélegyházi iskolák 50 darab Székelység 

Története tankönyvvel gazdagodtak. A könyveket a Kiskunfélegyházára látogató 

székelyföldi küldöttség sajtótájékoztató keretén belül adta át a város polgármesterének, 

Kapus Krisztiánnak, aki gondoskodik róla, hogy minden iskola könyvtárába jusson belőle. 

 

Hargita megye: ifjúsági stratégia kidolgozásáról konzultáltak 
2013. február 17. – transindex.ro 

A fiatalok igényeinek függvényében dolgoznak ki ifjúsági stratégiát, hangzott el azon az 

Udvarhelyszéki Ifjúsági Konzultáción, amelyet Székelyudvarhelyen, a Hargita Megyei 

Hagyományőrzési Forrásközpontban tartottak február 15-én. A konzultációt más 

térségben is megtartották a Fiatalok Hargita Megyében 2020 program keretében, amelyre 

az Európai Unió Fiatalok lendületben (Youth in Action) kiírásán nyert támogatást Hargita 

Megye Tanácsa. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/8793-csaladszervezetek-tiltakoznak-a-tervezett-regiositas-ellen
http://itthon.transindex.ro/?hir=32099
http://itthon.transindex.ro/?hir=32100
http://itthon.transindex.ro/?hir=32101
http://itthon.transindex.ro/?hir=32102
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Székelyzászló-ügy: parlamenti állásfoglalást sürget a PDL 
2013. február 17. – maszol.ro 

A Demokrata Liberális Párt (PDL) azt kezdeményezi, hogy a törvényhozás hétfőn foglaljon 

állást a magyar Országgyűléssel szemben a székelyzászló-ügyben. Cezar Preda, a PDL első 

alelnöke egy vasárnapi sajtótájékoztatón kijelentette, pártja számára azzal telt be a pohár, 

hogy pénteken kitűzték a székely zászlót a budapesti Országházra. 

 

Petíció Székelyföld autonómiájáért 
2013. február 17. – Erdély Ma, maszol.ro 

Pénteken délig 2200 személy írta alá azt a petíciót, amelyben a székelyek által igényelt 

autonómia megadására kérik Victor Ponta román kormányfőt és Barack Obama amerikai 

elnököt. A kezdeményezés egy Texasban élő, csíkszeredai származású magyar nevéhez 

fűződik. 

 

Kemény szavak hangzottak el a KMFK ülésén 
2013. február 17. – maszol.ro 

Eddig tabuként kezelt kérdéseket feszegettek és kemény szavakat használtak a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) zárt ajtós budapesti ülésén résztvevő 

RMDSZ-es küldöttség felszólalói. „Először fogalmazódott meg az az igény, hogy az 

anyaország kormányzati, parlamenti erőinek le kellene ülniük beszélgetni szűkebb körben 

a határon túli magyar szervezetek vezetőivel az elmúlt 23 év tanulságairól, arról, hogy mi 

nem működött és miért nem a magyar-magyar kapcsolatokban” – számolt be a maszol.ro-

nak Szabó Ödön. A Bihar megyei képviselő szerint még soha nem volt ilyen őszinte, nyílt 

beszélgetés a KMKF ülésein. 

 

A városi névadóbizottság is rábólintott Bernádyra 
2013. február 17. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro, Krónika 

Az iskola vezetőségi tanácsának pozitív döntése után a városi névadóbizottság is elfogadta, 

hogy a marosvásárhelyi 2-es számú Általános Iskola felvegye Bernády György nevét. Ezzel 

azonban még koránt sincs vége az iskola átkeresztelési folyamatának. 

 

SZNT: a közösség akaratának kell kirajzolnia a Székelyföld határait 
2013. február 17. – maszol.ro, Erdély Ma 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) vasárnap közleményben tudatta, hogy a közösség 

akarata által kirajzolt Székelyföld számára kéri az önálló közigazgatási régió státust. Az 

Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett közlemény megállapítja, hogy Románia nemzetközi 

kötelezettségvállalásai, a hazai és a közösségi jog, de a nemzetközi jog is az érintett 

közösségek akaratát tekinti irányadónak a közigazgatási határok megrajzolásánál. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/8804-szekelyzaszlo-ugy-parlamenti-allasfoglalast-surget-a-pdl
http://erdely.ma/autonomia.php?id=135785&cim=peticio_szekelyfold_autonomiajaert
http://maszol.ro/index.php/kulfold/8802-kemeny-szavak-hangzottak-el-a-kmfk-ulesen
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-varosi-nevado-bizottsag-is-rabolintott-bernadyra
http://maszol.ro/index.php/belfold/8806-sznt-a-kozosseg-akaratanak-kell-kirajzolnia-a-szekelyfold-hatarait
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Kelemen: Bukarest nem sértődhet meg 
2013. február 18. – Krónika 

Ha diplomáciai úton kívánja kezelni a problémát, egy külügyminiszternek nem 

bombasztikus nyilatkozatokat kell tennie. Semmilyen összefüggés nem létezik a 

Székelyföld területi autonómiája és a székely zászló között, a kettő ugyanott találkozik, 

ahol Torda területi autonómiája és a város zászlaja: sehol – reagált Titus Corlăţean 

kijelentéseire tegnap a Krónikának Kelemen Hunor. 

 

Toró: jogos az automómiaigény 
2013. február 18. – Krónika 

Az erdélyi magyarság önrendelkezési igénye mára olyan téma lett, amelyről nyíltan 

beszélni és vitázni lehet – állítja a Krónikának adott interjújában Toró T. Tibor, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) elnöke. A politikus szerint jelenleg sokkal többen vannak azok a 

román politikusok és véleményformálók, akik képesek higgadtan szemlélni ezt a kérdést, 

és hajlandók értelmesen vitázni róluk, mint tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt. 

 

Állóháború 
2013. február 18. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „miközben a magyar és a román külügy immár burkoltan 

elismeri, hogy bizony holtpontra jutott a kétoldalú viszony, ne feledjük: még csak ezután 

következik a március 10-ére meghirdetett marosvásárhelyi autonómiatüntetés, majd 

március 15-e, amelynek apropóján a nacionalista román politikusok borítékolhatóan 

tovább gerjesztik a feszültséget, a parlamentek közötti konfliktussá szélesítve a 

diplomáciai csörtét. Jó lesz felkészülni a hosszan tartó állóháborúra”. 

 

A Híd felfüggesztette a tárgyalásokat az MKP-val 
2013. február 15. – bumm.sk, Felvidék ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Népszabadság 

A Híd a megyei koalíciók megkötése során az SDKÚ-t és KDH-t részesíti előnyben, az 

MKP-val folytatott járási tárgyalásokat felfüggesztették. A Most-Híd Országos Tanácsa 

arra utasította a járási szervezeteit, hogy függesszék fel a tárgyalásokat az MKP-val a 

megyei szintű koalíciókötések lezárásáig. A Híd döntése után Berényi József az MTI-nek 

azt mondta: csalódott, mert így az egyeztetések áprilisig megszakadnak, és kérdéses, hogy 

azokat folytatni lehet-e. Rámutatott: amennyiben a vegyes párt és szlovák partnerei 

megegyeznek, akkor - ha akarják - ultimátumszerűen kész tények elé állíthatják a magyar 

pártot. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71429
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=71440
http://www.bumm.sk/78812/a-hid-felfuggesztette-a-targyalasokat-az-mkp-val.html


 

 

 

 

 

 
8 

Székely zászló lobog a Mária Valéria hídon 
2013. február 15. – MTI, hirek.sk 

Székely lobogót vont fel pénteken a Mária Valéria híd esztergomi hídfőjénél mintegy 150 

érdeklődő jelenlétében Völner Pál államtitkár, a Fidesz Komárom-Esztergom megyei 

elnöke, Farkas Iván a Magyar Közösség Pártjának alelnöke, Zoltai Dániel (Fidesz-KDNP) 

esztergomi önkormányzati képviselő, Retkes János, az MKP párkányi elnöke és Juhász 

István, a Vállalkozók Pártjának tagja. 

 

További magyar vasúti helységnévtáblákat helyeztek ki 
2013. február 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Folytatódott a Felvidéken a magyar vasúti helységnévtáblák kihelyezése, pénteken a 

Komáromhoz közeli Örsújfalun (Nová Stráž) helyeztek ki magyar feliratú táblát. 

 

SNS: a magyar helységnévtáblák kihelyezése olcsó színház 
2013. február 15. – hirek.sk 

A magyar nyelvű helységnévtáblák kihelyezése a vasútállomásokon olcsó színház, amivel a 

Magyar Közösség Pártja törvénysértés árán kíván szavazatokat szerezni – jelentette ki 

Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke. 

 

Malina Hedviget beidézték, nem ment 
2013. február 15. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Ismételten nem tudták kihallgatni pénteken Malina-Žák Hedviget a rendőrség szakértői. A 

lány gyermekének betegsége miatt hiányzott. A főügyésztség a lány lelkiállapotát 

vizsgálná, utólag, évekkel az eset után. 

 

Bős-Nagymaros - Folytatódnak az egyeztetések 
2013. február 16. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Új magyar és szlovák tárgyalóbiztosokkal folytatódnak a közeljövőben a bős-nagymarosi 

vízlépcsővel kapcsolatos magyar-szlovák egyeztetések, a magyar fél továbbra is az 

ökológiai, természetvédelmi érdekekre helyezi a hangsúlyt az energiatermeléssel szemben 

- mondta Székely László napokban kinevezett miniszteri biztos az MTI érdeklődésére. 

 

Az erőszak gyakorlótere: a jobboldal rohama Újvidék ellen 
2013. február 15. – Vajdaság Ma 

Ha továbbra is érvényes az a Milošević idejéből való szabály, miszerint Szerbiára az vár 

holnap, ami ma történik Újvidéken, akkor semmi jóban nem reménykedhetünk. Ugyanis 

mióta Szerbia Alkotmánybírósága tavaly júliusban elvitatta Vajdaság autonóm jogainak 

többségét, szinte minden szerb nacionalista politikai szervezet és a hagyományos 

centralisták, offenzívát indítottak Újvidék és a tartományi autonómia ellen. V
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130215154310/Szekely-zaszlo-lobog-a-Maria-Valeria-hidon.html
http://www.bumm.sk/78784/tovabbi-magyar-vasuti-helysegnevtablakat-helyeztek-ki.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130215111503/SNS-a-magyar-helysegnevtablak-kihelyezese-olcso-szinhaz.html
http://www.bumm.sk/78766/malina-hedviget-beideztek-nem-ment.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130216101123/Bos-Nagymaros-Folytatodnak-az-egyeztetesek.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5448/Az-eroszak-gyakorlotere-a-jobboldal-rohama-Ujvidek-ellen.html
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Elmarad a Kortárs Magyar Filmnapok Vajdaságban 
2013. február 16. – Pannon RTV 

18 év után idén elmarad a Kortárs Magyar Filmnapok Vajdaságban. A magyarországi 

filmgyártás megváltozott támogatási rendszere miatt összesen 2 új játékfilm készült el. A 

szervezők szerint a rendezvény ismét útjára indul, amint lesz elég magyar film. 

 

Dačić és Pásztor a közelmúlt vajdasági incidenseiről 
2013. február 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Azokban a községekben, amelyekben a közelmúltban nemzetek közötti kilengésekre került 

sor, szükség szerint a csendőrség tagjait is be lehet vetni, állapodott meg ma Ivica Dačić és 

Pásztor István. A szerbiai kormányfő, belügyminiszter és a tartományi képviselőház elnöke 

egyetértett abban, hogy felül kell vizsgálni a büntetések terén érvényben lévő jelenlegi 

rendelkezéseket, különösen azokat, amelyek a nemzetek közötti incidensekre vonatkoznak, 

akárcsak abban, hogy feltétlenül fel kell gyorsítani az ilyen esetek bírósági eljárásait. 

 

Pótválasztások Vajdaságban 
2013. február 17. – Vajdaság Ma 

A többségi szavazási rendszer szerinti tartományi parlamenti pótválasztásokat tartottak 

vasárnap három választási körzetben, Nagybecskereken, Apatinban és Szenttamáson. 

 

Kasza József nem hagyhatja el Szabadkát 
2013. február 17. –Magyar Szó 

Lakhelyének elhagyási tilalma van hatályban Kasza József esetében. Kasza előzetesen 

letartóztatását kedden szüntették meg. Az előzetes eljárás lebonyolítását végző bíró 

megállapította, hogy nincs több alapja az előzetes letartóztatásnak az úgynevezett kettes 

számú pont alapján, ami nem más, mint a tanúk befolyásolhatóságának lehetősége, 

ugyanis minden tanú kihallgatása megtörtént. Az egyes számú pont kapcsán, amely a 

szökés veszélyére terjed ki, elrendelték a tartózkodási hely, vagyis Szabadka város területe 

elhagyásának tilalmát” – fogalmazott a szóvivő. 

 

Nikolić: Júniusig semmiképp sincs szükség választásokra 
2013. február 17. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Tomislav Nikolić szerb államfő arra szólította fel az országot irányító politikai pártokat, 

hogy ne játszadozzanak a kormány stabilitásával. A politikus szerint Szerbiának a 

választásokra júniusig semmiképpen sincs szüksége, az Európai Unió ugyanis akkorra 

ígért dátumot a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, és ezért addig ki kell tartania a 

jelenlegi kormánynak. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=46602
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14946/Dacic-es-Pasztor-a-kozelmult-vajdasagi-incidenseirol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14947/Potvalasztasok-Vajdasagban.html
http://www.magyarszo.com/hu/1884/kozelet_bunugy/92307/Kasza-J%C3%B3zsef-nem-hagyhatja-el-Szabadk%C3%A1t.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=46725
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Németh Zsolt: Magyarország támogatja Ukrajna integrációját 
2013. február 15. – MTI, hirek.sk, Kárpátalja Ma, Kormány.hu 

Magyarország minden szinten támogatja Ukrajna európai integrációs törekvéseit, folytatni 

szeretné Kárpátaljával a Keleti Partnerség program keretében folytatott együttműködést, 

és bővíteni szeretné a két ország közötti határátkelőhelyek áteresztőképességét és számát - 

jelentette ki pénteken Ungváron Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára. 

 

Wallenberg-emléktáblát avatott Németh Zsolt Munkácson 
2013. február 16. – MTI, Kárpátinfo 

Raoul Wallenberg-emléktáblát avatott szombaton Munkácson Németh Zsolt, a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Lengyel Zoltán, a város polgármestere. 

 

Terítéken a kétnyelvű oktatás területén jelentkező gondok is  
2013. február 16. – RTV Slovenija Hidak 

Moravske Toplice községben a márciusi forradalom és szabadságharc évfordulójára 

szervezett központi ünnepélyt március 23-án, Szentlászlón tartják meg. A Moravske 

Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsának tegnap esti ülésén e 

pont is napirenden szerepelt. Az ülés vörös fonalát a nemzetiségi öntudat szilárdítása 

képezte. 

 

A burgenlandi magyarokról Alsóőrött 
2013. február 15. – Volksgruppen 

„Magyarnak lenni Burgenlandban” címmel jelent meg egy cikk a Nyugat.hu internetes 

portálon. Alsóőrött található Ausztria leggazdagabb magyar nyelvű könyvtára (UMIZ) az 

Öreg Iskola épületében. Emellett ez az egyetlen olyan ausztriai önkormányzat, ahol a 

magyarok vannak többségben. 

 

Klaus újra bírálta Schwarzenberget a Beneš-dekrétumok ügyében 
2013. február 15. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Václav Klaus cseh államfő pénteken ismét bírálta Karel Schwarzenberg miniszterelnök-

helyettest, külügyminisztert, mert szerinte a politikus az elnökválasztási kampányban 

elfogadhatatlan módon nyilatkozott a Beneš-dekrétumokról. 

  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

C
se

h
o

rs
zá

g
 

http://www.hirek.sk/kulfold/20130215171131/Nemeth-Zsolt-Magyarorszag-tamogatja-Ukrajna-integraciojat.html
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/wallenberg-emlektablat-avatott-nemeth-zsolt-munkacson
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5689
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/178355/
http://www.bumm.sk/78790/klaus-ujra-biralta-schwarzenberget-a-benes-dekretumok-ugyeben.html
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

