
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. február 20. 



 

 

 

 

 

 
2 

Gašparovič: a jószomszédi kapcsolatok építésére kell törekedni 
2013. február 19. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Blikk 

A szlovák-magyar együttműködés egyre inkább a mindennapok részévé válik, a két ország 

politikusainak a jószomszédi kapcsolatok építésére kell törekedniük - jelentette ki Ivan 

Gašparovič szlovák államfő keddi budapesti látogatásakor. A szlovák köztársasági elnök 

hangoztatta, hogy a szlovák és magyar kisebbségek gazdagítják a két ország kapcsolatait. 

Úgy vélte, hogy Magyarország ugyan más alapokon közelíti meg a kérdést, de Szlovákia 

minden egyéni szabadságjogokon alapuló, kisebbségekkel kapcsolatos kívánalmat teljesít. 

 

Semjén: töretlen lendülettel zajlik a honosítás 
2013. február 19. – MTI, bumm.sk, Magyar Hírlap 

Töretlen lendülettel zajlik a honosítás, a kérelmek száma nem csökken, hetente mintegy 

négyezer igénylés érkezik - mondta Semjén Zsolt az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottsága előtti éves meghallgatásán. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

megerősítette: a kérelmek száma közelít a 400 ezerhez, a tapasztalatok alapján 

egyszerűsítették az ügyintézést, az anyakönyvezést, és az állampolgárság megállapítását a 

Magyary-program keretében. 

 

Ponta Budapestre készül az MSZP meghívására 
2013. február 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

Március 9-én Budapestre látogat Victor Ponta román miniszterelnök, ahol az utóbbi 

időben kiéleződött magyar-román feszültségről is tárgyal. Ezt maga a kormányfő jelentette 

be egy hétfő esti televíziós műsorban. Ponta elmondta: a Magyar Szocialista Párt (MSZP) 

meghívására utazik a magyar fővárosba. A kormányfő a két ország viszonyát megterhelő 

székelyzászló-ügy kapcsán megismételte: szerinte kampánymegfontolásból tűzték ki 

pénteken a magyar Országházra a székely jelképet, mivel az új állampolgársági törvény 

nyomán a Romániában és Szlovákiában élő magyarok is szavzhatnak a magyar 

országgyűlési választásokon. 

 

Németh Zsolt: egyeztetések lesznek székelyzászló-ügyben 
2013. február 19. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, Szabadság 

Martonyi János külügyminiszter a közeljövőben Bukarestbe látogat, ahol a magyar-román 

kapcsolatokat érintő kérdésekről, ezen belül pedig a székely zászló használatáról is tárgyal 

majd román kollégájával, mondta kedd reggel a Kossuth Rádióban Németh Zsolt külügyi 

államtitkár. Németh Zsolt a Székelyzászló-üggyel kapcsolatban kifejtette: továbbra is 

optimista, bízik abban, hogy sikerül megegyezni ebben a kérdésben. Martonyi János 

külügyminiszter a közeljövőben Bukarestbe látogat, ahol a magyar-román kapcsolatokat 

érintő kérdésekről, köztük a székely zászló használatáról is tárgyal majd román 

kollégájával. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130219153906/Gasparovic-a-joszomszedi-kapcsolatok-epitesere-kell-torekedni.html
http://www.bumm.sk/78921/semjen-toretlen-lendulettel-zajlik-a-honositas.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71475
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135947&cim=nemeth_zsolt_egyeztetesek_lesznek_szekelyzaszlo_ugyben
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Feljelentést tesz Korodi Attila az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságnál 
2013. február 19. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságnál tesz feljelentést Korodi Attila, a 

Fogyasztóvédelmi Hivatal Brassói Regionális Felügyelőségének február 16-án, a 

csíkszeredai hagyományos és helyi termékek vásárán tartott ellenőrzésével kapcsolatosan. 

Az RMDSZ képviselője az alsóház február 19-i plenáris ülését megelőző politikai 

nyilatkozatában, elfogadhatatlannak nevezte az országos és a Fogyasztóvédelmi Hivatal 

Brassói Regionális Felügyelőségét reprezentáló küldöttség attitűdjét, akik rajtaütésszerűen 

jelentek meg a székelyföldi vásáron, mégpedig az országos sajtó kíséretében. 

 

7 kérdés a frissen alakult marosvásárhelyi RMDSZ-szervezettel kapcsolatban 
2013. február 19. – transindex.ro 

Nem szükséges a helyi viszonyokat részletesen ismerni: a Google Earth-ről is látszik, hogy 

egy ideje valami nagyon nincsen rendben a marosvásárhelyi közélettel. Először talán bő 

egy éve, a Vass Levente polgármester-jelölése körüli szappanopera láttán kapkodhattuk a 

fejünket, és azóta a helyi politikai elitet, annak csoportosulásait keresztül-kasul szabdaló 

szakadékok csak tovább mélyültek. 

 

A Gandul Méhkerékről írt, ahol a román zászló is ki van tűzve 
közintézményekre 
2013. február 19. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

A kelet-magyarországi Méhkerékről írt a Gandul című román hírportál kedden, amely 

megállapította, hogy a magyar állami intézményeken jól megfér egymás mellett a magyar 

és a román állami zászló egyaránt. A portál szerint miközben Bukarestben és Budapesten 

„felelőtlen politikusi nyilatkozatok" táplálják a székely zászló körüli vitát, a magyarországi 

Méhkerék községben évtizedek óta jól megfér egymás mellett a magyar és a román zászló, 

valamint az Európai Unió lobogója. A lap emlékeztet, hogy a községben a román kisebbség 

tagjai alkotják a lakosság többségét. 

 

Tőkés elméletben sem ért egyet a szórványkitelepítéssel 
2013. február 19. – maszol.ro 

Tőkés László még elméleti lehetőségként sem ért egyet azzal, hogy a szórványmagyar 

közösségek számára a helyben maradás ösztönzése helyett a kitelepítés jelentené az 

alternatívát – jelentette ki a maszol.ro-nak az európai parlamenti képviselő sajtófelelőse. 

Amikor Tőkés László a szülőföldön való megmaradásról beszél, akkor komolyan is 

gondolja. Az elmúlt két évtizedes tevékenysége és állásfoglalásai is ezt igazolják. 

Püspökként az egyik első intézkedése is a királyhágómelléki szórványmisszió létrehozása 

volt" – szögezte le Demeter Szilárd. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32123
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19639
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135958&cim=a_gandul_mehkerekrol_irt_ahol_a_roman_zaszlo_is_ki_van_tuzve_kozintezmenyekre
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135958&cim=a_gandul_mehkerekrol_irt_ahol_a_roman_zaszlo_is_ki_van_tuzve_kozintezmenyekre
http://maszol.ro/index.php/belfold/8888-tokes-soha-nem-ertene-egyet-a-szorvany-kitelepitesevel
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Így nyírták ki a magyar autonómiát Romániában 
2013. február 19. – Szegő Iván Miklós – origo.hu, Erdély Ma 

Negyvenöt évvel ezelőtt, 1968 februárjában tüntették el az akkor már csak névleg autonóm 

magyar terület utolsó maradványait Romániában. Az igazi csapásokat korábban, az 1956-

os magyar forradalom után mérték a magyar nemzetépítés lehetőségét is magában rejtő 

Magyar Autonóm Tartományra. 

 

Nem keresték egymást a marosvásárhelyi RMDSZ-esek 
2013. február 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Nem keresték egymást, így nem is közeledtek az álláspontok az RMDSZ marosvásárhelyi 

szervezetén belül. A Deus Providebit házba összehívott küldöttgyűlésen megválasztott 

elnök, Peti András a Székelyhon.ronak elmondta, hozzájuk nem fordult senki, aki 

„tisztázni kívánja a tagsági viszonyát”. „Mi várunk mindenkit. Dolgozunk, és várjuk azokat, 

akik szintén dolgozni akarnak” – ismertette Peti András. A másik csoport nevében Vass 

Levente elmondta, a „pecsét és a papír” Peti Andrásék kezében van, ezért nekik kellene 

kezdeményezniük a találkozót; ha ezt nem teszik meg, az őket minősíti. 

 

Udvarhelyen is készülnek a tüntetésre 
2013. február 19. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztatót tartottak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyi székhelyén, a Vár 

utca 4. szám alatt, ahol Nagy Pál udvarhelyszéki EMNT-elnök a demokráciaközpont 

kétéves tevékenységéről, valamint a szervezet következő rendezvényeiről számolt be. Biró 

Edit, a Székely Nemzeti Tanács udvarhelyi szervezetének elnöke ismertette a március 10-ei 

autonómiatüntetésre induló autóbuszokkal kapcsolatos tudnivalókat és a pénteken sorra 

kerülő Csanády-emlékünnepély programját. 

 

Felváltva függesztenék ki a megyezászlókat a román parlamenten 
2013. február 19. – Baranyi László – MTI 

Hétfőn a házbizottság úgy döntött: a román képviselőház nem reagál arra, hogy a magyar 

Országházra kitűzték a székely zászlót, mert az nem a román jelképrendszer része. 

Ugyanakkor Valeriu Zgonea házelnök azt javasolta, hogy a bukaresti parlament előtt 

függesszék ki az ország megyéinek jelképeit. Seres Dénes háznagy az MTI-nek elmondta, a 

házbizottság támogatta a házelnök váratlan javaslatát, de a részletekről nem beszéltek. Az 

MTI felvetésére hozzátette, nem hiszi, hogy a házbizottság tagjai tisztában voltak azzal, 

hogy így - Hargita megye jelképeként - a vitatott székely zászló is kikerülhet a román 

parlamentre. 

 

Borboly: ha Hargita megyének nincs zászlaja, akkor egy megyének sem lehet 
2013. február 19. – transindex.ro 

"Ebben a pillanatban Hargita megye legfontosabb közigazgatási épületén, a megyeházán 

ott lobog a székely zászló. Akkor tűznénk ki mást, ha esetleg más határozatot hozunk, de 
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http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130218-1968-megszunik-a-marosmagyar-autonom-tartomany-romaniaban.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-kerestek-egymast-a-marosvasarhelyi-rmdsz-esek
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/udvarhelyen-is-keszulnek-a-tuntetesre
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/86085
http://itthon.transindex.ro/?hir=32125


 

 

 

 

 

 
5 

erről egyelőre nincs szó" – reagált a Transindex megkeresésére Borboly Csaba, akit Valeriu 

Zgonea javaslata kapcsán kérdeztek, amely szerint kitűznék a parlament elé valamennyi 

megye, így Hargita megye zászlaját is.  

 

Megalakult a parlament alkotmánymódosító bizottsága 
2013. február 19. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Február 19-én tartotta alakuló ülését a parlament alkotmánymódosító bizottsága, amelyen 

az RMDSZ-t Bíró Rozália Bihar megyei szenátor és Máté András Levente Kolozs megyei 

parlamenti képviselő vett részt. Máté András Levente elmondta, hogy a jövő hét folyamán 

ül össze az alkotmánymódosító bizottság elnöksége, valamint az elkövetkező ülésen 

kidolgozzák az Alkotmánymódosító Bizottság szabályzatát, melynek értelmében 

határidőket szabnak a tevékenységek befejezését illetően. 

 

Hivatalosan is beindult a reginalizációs folyamat 
2013. február 19. – transindex.ro 

A kormány keddi ülésén elfogadta a regionalizáció és a decentralizáció folyamatának 

megindítására vonatkozó memorandumot. Liviu Dragnea kormányfő-helyettes 

bejelentette, hogy a kabinet év végéig szándékszik létrehozni a régiókat. Hozzátette, a 

regionalizációra és a decentralizációra vonatkozó hivatalos tervet az után fogják 

bemutatni, hogy befejeződik a vonatkozó jogszabályi környezet kialakítása, és lezárult a 

politikai, társadalmi, akadémiai és a civil szervezetekkel zajló, valamint a helyi, a megyei és 

a jelenlegi régiók szintjén történő konzultációsorozat. 

 

Figyelmeztették, nem büntették a termelőket 
2013. február 19. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

Több termelővel együtt a güdüci Hompoth Ibolya is kellett jelentkezzen a 

fogyasztóvédelmi felügyelőségnél a hétvégi razziát követően. Mint mondta, az elvárásokról 

tájékoztatták, ám nem hiszi, hogy azokat be lehetne tartani. 

 

Tisztújítás a sepsiszentgyörgyi EMNP-nél 
2013. február 19. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Pár nap múlva, február 25-én tartja tisztújító közgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt 

sepsiszentgyörgyi szervezete. Az elnöki tisztségre egyelőre az eddigi vezető Bedő Zoltán 

pályázik. 

 

Újabb EMNP-felszólítás az autonómiatüntetésre 
2013. február 19. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Ismét egységes fellépésre szólított fel az EMNP a Marosvásárhelyre, március 10-re 

meghirdetett autonómiatüntetés kapcsán. Ezúttal Bedő Zoltán, a sepsiszentgyörgyi 

szervezet elnöke figyelmeztetett a részvétel szükségességére. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32128
http://itthon.transindex.ro/?hir=32129
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/figyelmeztettek-nem-buntettek-a-termeloket
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tisztujitas-a-sepsiszentgyorgyi-emnp-nel
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ujabb-emnp-felszolitas-az-autonomiatuntetesre
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Magyarul beszél a pénz 
2013. február 20. – Krónika 

Magyar nemzetiségű ügyfelei iránti tisztelete jeléül az OTP Bank után a közelmúltban a 

CEC és a Garanti is „betanította” bankautomatáit magyarul. Bár a Román Fejlesztési Bank 

(BRD) és a Raiffeisen Bank erdélyi vezetői több ízben is szorgalmaztak hasonló lépéseket, 

a bukaresti központi vezetést egyelőre hidegen hagyta a kérésük. Az OTP szerint az a bank, 

amelyik megpróbál barátságos gesztusokkal nyitni, növelheti magyar ügyfelei számát. 

 

Magyarul 
2013. február 20. – Páva Adorján – Krónika  

A Krónika vezércikkében Páva Adorján kifejtette: „a hagyományos alappillérek, a templom 

és az iskola, no meg a táncház megmentésénél ugyanis ma már sokkal többet kell tenni a 

szórványban felnövő magyar fiatalokért, családokért nemzeti hovatartozásuk megőrzése 

érdekében. A még öntudatos, ám maroknyi közösségek perifériáján több ezer talpraesett 

egyén éldegél, akik közül sokak számára a beolvadás nem egy rémkép, hanem az 

önmegvalósítás egyik közvetett velejárója”. 

 

Böjte: a hatalom fújta fel az ügyet 
2013. február 20. – Krónika, magnificat.ro 

A hatalom által felfújt ügynek tartja a zászlóügyet Böjte Csaba ferences szerzetes. A dévai 

Szent Ferenc Alapítvány létrehozója a www.magnificat.ro portálon olvasható 

bejegyzésében úgy fogalmaz: „Számomra döbbenetes, hogy most, mikor a kormány meg 

kellene tegyen mindent, hogy az emberek megnyugodjanak, bizalommal kipakolják a 

bőröndjeiket és maradjanak, hogy egymásra figyelve, váll a váll mellett tervezgessenek, 

alkossanak, termeljenek, akkor egy ilyen buta zászlóügyet ennyire felfúj a hatalom. 

Félelmetes, a hajó süllyed, és a kapitány a függönyöket igazgatja??” – teszi fel a kérdést. 

 

Bukarest: megyezászlók csak felváltva 
2013. február 20. – Krónika, Szabadság 

Felváltva függesztenék ki Románia 41 megyéjének zászlóját a bukaresti parlament 

épületén a trikolór és az EU lobogójának társaságában – közölte tegnap az MTI-vel Viorel 

Hrebenciuc, a házbizottság alelnöke.  

 

Pontával táncolva 
2013. február 20. - Pataky István - Magyar Nemzet 

A székely zászló ügye az érzelmektől fűtött magyar és román nyilatkozatok ellenére sem a 

kék-arany színű lobogóról szól, hanem a balliberális bukaresti kormány magyarok elleni 

politikai bosszúhadjáratáról. Bár a téma időzítése sem volt rossz – éppen a választási 

ígéreteket nagyvonalúan mellőző költségvetés elfogadásakor kezdődött –, Victor Ponta 

nyilatkozatai világossá tették, korábbi sérelmeiért akarja most megleckéztetni az erdélyi 

magyarokat, s főleg Orbán Viktort és pártját. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71478
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=71501
http://www.magnificat.ro/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7899:szekely-zaszlo&catid=59:csaba-testvlevelei&Itemid=246
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/86085
http://tablet.mno.hu/vezercikk/pontaval-tancolva-1140019
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Áder Jánossal tárgyalt Ivan Gašparovič 
2013. február 19. – MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ivan Gašparovič szlovák köztársasági elnök hétfő délelőtt Áder János magyar államfővel 

tárgyalt. Gasparovic arról beszélt, hogy tiszteletben kell tartani a nemzeti kisebbségek 

jogait; Magyarországon és Szlovákiában is segíteni kell ezek érvényesülését, még ha 

néhány kérdésben más jogi alapokból indult is ki Budapest és Pozsony. Áder János szerint 

sok területen kifejezetten sikeres volt Magyarország és Szlovákia együttműködése az 

elmúlt években, így például a két ország kereskedelmi forgalma a válság ellenére is 

dinamikusan növekedett. További sikerként említette, hogy új hidakról és határátkelőkről 

született megállapodás a két ország között. 

 

Gyakorlatilag nem változott a magyar iskolákba beíratott gyerekek száma 
2013. február 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Gyakorlatilag nem változott a magyar tannyelvű általános iskolákba beíratott gyerekek 

száma Szlovákiában idén az egy évvel korábbihoz képest - közölte Pék László, a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke. Február 15-ig 3559 gyereket 

írattak be szüleik magyar tannyelvű általános iskolába az SZMPSZ által készített statisztika 

szerint, míg egy évvel korábban 3564 gyereket, azaz öttel többet. 

 

Kerekasztal: közös nevezőre kell jutni az oktatásügy terén 
2013. február 19. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az oktatásügyi problémák megoldását a magyarság 

megmaradásának egyik legfontosabb elemének tartja. A Kerekasztal fontosnak tartja, hogy 

az oktatás ne váljon kampányeszközzé. Ezért üdvös lenne, ha az MKP és a Most-Híd közös 

nevezőre tudna jutni a kitűzött pontokban. 

 

Diszkriminációhoz vezethet a nemzetiség feltüntetése a bizonyítványon 
2013. február 19. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A bizonyítványon semmi keresnivalója a tanulók nemzetiségi hovatartozásának, mivel 

feltüntetése diszkriminációhoz, megbélyegzéshez vezethet – állítják a szakemberek. Az 

oktatási tárca nem tart ilyesmitől, nem tervezi a jelenlegi állapot megváltoztatását. 

 

Bugár: több kisebbségit a minisztériumba! 
2013. február 19. – Új Szó 

Bugár Béla szeretné, ha több, valamely kisebbségi csoporthoz tartozó munkavállaló lenne 

az oktatási minisztériumban. A Híd elnöke ezért egy levélben felszólítja Dučan Čaplovič 

minisztert, változtasson az eddigi gyakorlaton. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130219134327/Ader-Janossal-targyalt-Ivan-Gasparovic.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130219211341/Gyakorlatilag-nem-valtozott-a-magyar-iskolakba-beiratott-gyerekek-szama.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130219144811/Kerekasztal-kozos-nevezore-kell-jutni-az-oktatasugy-teren.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130219134957/Diszkriminaciohoz-vezethet-a-nemzetiseg-feltuntetese-a-bizonyitvanyon.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/02/19/bugar-tobb-kisebbsegit-a-miniszteriumba
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Megírták levelüket a Komáromi járás MKP-sai 
2013. február 19. – Felvidék Ma 

A Komáromi járáshoz tartozó helyi szervezetek magyar és szlovák nyelvű levelet küldtek a 

járás azon polgármestereinek, akik nem tartoznak az MKP-hoz, de olyan települést 

vezetnek, mely vasútvonal mentén fekszik. 

 

Végre konstruktív volt a Híd–MKP-egyeztetés 
2013. február 20. – Új Szó 

Nagyszombat megyében magyar, Kassán pedig „népi” együttműködés kezd 

körvonalazódni az őszi megyei választásokkal kapcsolatban. Hétfő este Dunaszerdahelyen 

az MKP és a Híd regionális illetékesei tárgyaltak az együttműködésről, a járási találkozók 

után immár megyei szinten is. 

 

Pénteken gyászülés Szecsei Mihály emlékére a szabadkai Városháza 
dísztermében 
2013. február 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség gyászülést tart Szecsei Mihály közgazdász, a VMSZ alapító 

tagja emlékére február 22-én a szabadkai Városháza dísztermében. Temetése február 22-

én, lesz Szabadkán. Szecsei Mihály hosszú súlyos betegség után, február 17-én, életének 

84. évében hunyt el. 

 

„Szerbia megérdemli a tárgyalásokat” 
2013. február 19. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Berlini látogatása előtt Aleksandar Vučić szerb kormányalelnök kijelentette: nehéz 

tárgyalásokra számít. A szerb delegációnak az lesz a feladata, hogy elmondja, mi mindent 

tettek a kormány képviselői és a szerb polgárok az elmúlt kétszáz napban az európai 

integráció tekintetében, magyarázta. Vučić, hozzáfűzve: „Nagyon nehéz lesz 

megmagyarázni a polgároknak, ha Szerbia idén sem nyeri el a csatlakozási tárgyalások 

megkezdésének időpontját.” A kormányalelnök szerint az elvártakhoz képest Szerbia az 

utóbbi időben még többet is teljesített. 

 

Konzuli fogadónap volt Zomborban 
2013. február 19. - Vajdaság Ma 

Kihelyezett fogadónapot tartott Zomborban Magyarország szabadkai főkonzulátusa. 

Február 19-én egy munkanap leforgása alatt 133 állampolgársági kérelmet vettek át a 

CMH-irodában ügyfeleket fogadó konzulátusi tisztviselők. – „Nagyon fontosnak tartjuk a 

kihelyezett fogadónapokat, úgy véljük, ezek a találkozások közösségmegtartó alkalmak is 

egyben” – nyilatkozta Gara Katalin konzul. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/38057-megirtak-leveluket-a-komaromi-jaras-mkp-sai
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14958/Penteken-gyaszules-Szecsei-Mihaly-emlekere-a-szabadkai-Varoshaza-disztermeben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14958/Penteken-gyaszules-Szecsei-Mihaly-emlekere-a-szabadkai-Varoshaza-disztermeben.html
http://www.magyarszo.com/hu/1886/kozelet_politika/92333/%E2%80%9ESzerbia-meg%C3%A9rdemli-a-t%C3%A1rgyal%C3%A1sokat%E2%80%9D.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14962/Konzuli-fogadonap-volt-Zomborban.html
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Működési engedély nincs, de tanítás van 
2013. február 19. – Tápai Renáta – Magyar Szó 

Mivel akkreditáció nélkül működik, beperelte a Novi Pazar-i Nemzetközi Egyetem 

szabadkai kihelyezett tagozatát egy szülő. Amikor a lánya át akart iratkozni egy másik 

intézménybe, nem ismerték el neki azt, amit a Novi Pazar-i Nemzetközi Egyetemen 

teljesített. Az egyetem szabadkai kihelyezett tagozatán nem adtak információt az esettel 

kapcsolatban, de ahogyan azt Papp Endrétől, az Akkreditációs Bizottság alelnökétől a 

Magyar Szó megtudta, a Novi Pazar-i Nemzetközi Egyetem valóban engedély nélkül 

működik, elsősorban a tanárok kompetenciájára, végzettségére vonatkozó elvárásoknak 

nem tett eleget az akkreditációs folyamatban. 

 

Fenyegetik a Vajdasági Újságírók Független Egyesületének elnökét 
2013. február 19. – Pannon RTV 

Üldözik a Vajdasági Újságírók Független Egyesületének elnökét, Dinko Gruhonjićot – ezt 

állítja az érdekképviseleti szervezet levelében, amelyet Szerbia és Vajdaság legfelsőbb 

vezetésének juttatott el. A levelet eljuttatták Tomislav Nikolić elnöknek, Ivica Dačić 

miniszterelnöknek, Aleksandar Vučić első kormányfőhelyettesnek, Pásztor Istvánnak, a 

Tartományi Képviselőház elnökének és Bojan Pajtićnak, a vajdasági kormány elnökének. A 

Vajdasági Újságírók Független Egyesülete azt mondja, elnökük soviniszta üldözésnek, 

sértő megjegyzéseknek van folyamatosan kitéve. 

 

Lerombolták a betonvázat 
2013. február 19. - Pannon RTV, Magyar Szó 

A szabadkai Szabadegyetem mellet álló nyári mozinak indult szerkezet 50 éven keresztül 

csúfította a várost. A sok év ellenére, mindössze 6 nap volt szükséges az állványok 

lebontására. A műveletek azonban még nem értek véget. Az állványok alapjait is el kell 

tüntetni a földből, valamint az egész területet is meg kell tisztítani. A vállalkozók szerint, 

még 7-8 nap szükséges a munkálatok befejezésére. 

 

Magyar állampolgárság pénzért? 
2013. február 20. - Kárpátinfo, Magyar Nemzet 

Magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségét reklámozzák ukrán cégek. Az ár 

kettőtől nyolcmillió forintig terjed függően attól, hogy mennyire bonyolult ügyről van szó. 

A cégek hirdetéseikben kiemelik, hogy nem szükségesek a magyar ősök, gondoskodni 

tudnak a megfelelő papírokról, sőt még az állampolgársági eskütételen sem kell okvetlenül 

személyesen megjelenni. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1886/kozelet_oktatas/92349/M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-enged%C3%A9ly-nincs-de-tan%C3%ADt%C3%A1s-van.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=47084
http://pannonrtv.com/web/?p=47149
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/penzert-veheto-magyar-allampolgarsag
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Kárpát-medencei találkozó Várdaróc részvételével 
2013. február 19. – Új Magyar Képes Újság 

A Maglódi Polgári Kör a MagHázzal és a város önkormányzatával közösen a hétvégén idén 

is megrendezte a Kárpát-medencei magyar találkozót, amelyen másodszor vett részt 

Várdaróc település is. Az esti kultúrprogramban a maglódi Kacamajka néptánccsoport és a 

Fölszállott a páva vetélkedő győztese, Berecz István mellett a várdaróci Daróca 

táncegyüttes is fellépett. 

 

2012-ben minden kitűzött cél megvalósult 
2013. február 19. – RTV Slovenija Hidak 

A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának tegnap 

megtartott ülésén a két média tavalyi évi program- és gyártási tervének megvalósításáról 

szóló beszámolót fogadták el a tagok. Szó volt a digitális frekvencia kérdéskörének 

rendezéséről Goričkón, valamint a Csárdásbál megszervezéséről is. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4254-karpat-medencei-talalkozo-vardaroc-reszvetelevel
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5704
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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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