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Martonyi az állampolgárságról is tárgyalt Lajčákkal 
2013. február 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Martonyi János külügyminiszter szlovák kollégájával, Miroslav Lajčákkal egyebek mellett 

arról tárgyalt, hogy a két ország állampolgársági szabályozásáról kijelölt jogi szakértők 

márciusban Budapesten folytatják az egyeztetéseket. Tanácskozásuk alkalmával a 

külügyminiszterek megállapították, hogy a két ország miniszterelnökeinek tavalyi 

többszöri és az államfők mostani találkozójával a magyar-szlovák kapcsolatok új lendületet 

vettek. 

 

Corlăţean figyelmeztetése: Füzes Oszkár ne beszéljen etnikai autonómiáról! 
2013. február 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet kiutasítását helyezte kilátásba Titus Corlăţean 

külügyminiszter arra az esetre, ha Füzes Oszkár ismét etnikai alapú autonómiáról, 

Románia nemzetállamként való alkotmányos önmeghatározásának módosításáról beszél a 

nyilvánosság előtt. A külügyminiszter utalt rá, hogy Magyarország autonómiával 

kapcsolatos álláspontja nem újdonság Bukarest számára, de szerinte egy nagykövet nem 

szólhat bele abba, hogy a fogadó országnak mi a teendője. 

 

Az ukrán külügyminisztérium felszólalt a kettős állampolgárság ellen 
2013. február 20. – MTI, Kárpátinfo 

Leonyid Kozsara ukrán külügyminiszter elfogadhatatlannak tartja a kettős állampolgárság 

intézményének bevezetését Ukrajnában. Az ukrán diplomácia vezetője szerint az 

állampolgárságot szabályozó ukrán törvény száz százalékig megfelel az Európa Tanács 

követelményeinek, továbbá egyezik a világ más országainak gyakorlatával. 

 

Mobil konzulokkal a kettős állampolgárokért 
2013. február 20. – Heti Válasz 

Nagyjából ötven, a hivatalos megfogalmazás szerint a kihelyezett konzuli napok 

megtartását segítő kormánytisztviselőt küld a magyar kormány Kanadába, az Egyesült 

Államokba, Ausztráliába, Brazíliába, Argentínába, Nyugat-Európa államaiba valamint 

minden olyan helyre, ahol jelentősebb magyar közösségek élnek – válaszolta a Heti Válasz 

Online kérdésére Wetzel Tamás, az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos. 

 

Nyolc diákkal is indítható tagozat 
2013. február 20. – MTI, Magyar Hírlap 

Nemzetiségi oktatásról szervezett konferencián vett részt a budapesti Szlovák Intézetben 

Marekné Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) vezetője, aki a 

szerdai előadását megelőzően az intézetben találkozott Ivan Gasparovic szlovák 
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http://www.bumm.sk/78966/martonyi-az-allampolgarsagrol-is-targyalt-lajcakkal.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71502
http://www.bumm.sk/78956/ellenzi-a-kettos-allampolgarsagot-az-ukran-kulugyminiszter.html
http://hetivalasz.hu/vilag/mobil-konzulokkal-a-kettos-allampolgarokert-60832
http://www.magyarhirlap.hu/nyolc-diakkal-indithato-tagozat
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köztársasági elnökkel. Marekné Pintér Aranka előadásában hangsúlyozta: a nemzetiségi 

oktatást már nyolc jelentkező gyerek esetén el lehet indítani az adott településen, 

összhangban a köznevelési és a nemzetiségi törvénnyel. 

 

Ma van az anyanyelv nemzetközi napja 
2013. február 21. – MTI, Magyar Hírlap 

Ma van az anyanyelv nemzetközi napja, ebből az alkalomból az UNESCO Magyar Nemzeti 

Bizottságának kulturális albizottsága délelőtt konferenciát rendez a Magyar Tudományos 

Akadémián, délután pedig a Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének 

társszervezésében tartanak beszélgetést. 

 

Felmérés: csaknem kétharmados többséggel vezet az USL 
2013. február 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Az IRES, valamint a CSCI közvéleménykutató-intézetek által készített felmérés szerint ha 

vasárnap választások lennének Romániában, akkor az USL fölényesen, 64 százalékos 

támogatottsággal nyerne. Második helyen az ellenzéki Demokrata Liberális Párt (PDL) 

végezne a szavazatok 14 százalékával, a rendszerellenes és demagóg szólamokat 

hangoztató Dan Diaconescu-féle Néppárt (PPDD) pedig 8 százalékot szerezne. 

 

Borbély László: le kell zárni a székely zászló körüli vitát 
2013. február 20. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A schengeni csatlakozásról, az alkotmánymódosításról, az ország közigazgatási-területi 

felosztásáról, illetve a kormánypártokkal való jövőbeni egyeztetésekről beszélgetett kedden 

Borbély László Andreas von Mettenheim bukaresti német nagykövettel. A képviselőház 

külügyi bizottságának elnöke a székely zászló körül hetek óta húzódó botrány kapcsán 

elmondta, a kisebbségi szimbólum egy mesterségesen gerjesztett és életben tartott 

médiavita áldozatává vált, amit az a tény is alátámaszt, hogy bár a lobogót több éve már, 

hogy kitűzték, mostanáig senkinek nem volt ezzel problémája. 

 

A Deutsche Welle a romániai zászlóháborúról 
2013. február 20. – Erdély Ma, MTI 

A székelyzászló-ügyről közölt beszámolót a Deutsche Welle (DW) német nemzetközi 

közszolgálati műsorszóró társaság. A Jégkorszak Magyarország és Románia között című 

beszámolóban a szerző, Keno Verseck kiemelte: a „zászlóháború" bizarr hatást kelt, de 

mindkét oldalnak az érdekében áll a nacionalizmus eszközeivel feltüzelt hangulat". 

Hozzátette: „a kormányközeli médiumok mindkét országban olyan nacionalista 

kampányokat rendeznek, amelyekre másfél évtizede nem volt példa". 
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http://www.magyarhirlap.hu/ma-van-az-anyanyelv-nemzetkozi-napja
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71503
http://itthon.transindex.ro/?hir=32136
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136022&cim=a_deutsche_welle_a_szekely_zaszlorol
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Dragnea: nem biztos, hogy nyolc régiónk lesz 
2013. február 20. – maszol.ro 

Elképzelhető, hogy tévednek majd azok, akik szerint a regionalizációs folyamat végén 

nyolc közigazgatási régiója lesz az országnak – közölte Liviu Dragnea kormányfőhelyettes 

a regionalizálási és decentralizációs folyamat beindításáról tartott szerdai 

sajtótájékoztatóján.  

 

Az Alkotmányozó Fórum tagja lesz Varga Attila alkotmányjogász 
2013. február 20. – maszol.ro 

Varga Attila volt parlamenti képviselőt, alkotmányjogászt javasolja az 

alkotmánymódosítás a széleskörű társadalmi vitáját lebonyolító Alkotmányozó Fórumba 

az RMDSZ – közölte Máté András képviselő, az alkotmánymódosító parlamenti bizottság 

tagja a testület első ülése után. A civil társadalom képviselőit, pártfüggetlen szakértőket 

tömörítő testület elnökévé Cristian Pârvulescu politológust választották. 

 

Erdei D. István: autópálya helyett lojalitástörvény készül 
2013. február 20. – maszol.ro 

Lojalitástörvénnyel és székelyzászló-botránnyal próbálja eltakarni a hatalom az idei 

költségvetés szembeszökő hiányosságait, például azt, hogy idén egyetlen méter sem épül az 

erdélyi autópályából – nyilatkozta a maszol.ro-nak adott interjúban Erdei D. István, a 

képviselőház költségvetési szakbizottságának tagja. 

 

Megakadályoznák a magyarokra káros régiósítást 
2013. február 20. – maszol.ro, Erdély Ma 

Meg kell akadályozni, hogy az ország régiósítása a kormány által tervezett módon 

valósuljon meg, vagyis a jelenlegi fejlesztési régiók kapjanak közigazgatási hatásköröket – 

fejtette ki a maszol.ro érdeklődésére Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint 

a kormány által tervezett régiósítási elképzelés rosszabb, mintha meg sem történne, ezért 

meg kell akadályozni, hogy a megyei hatáskörök átkerüljenek régiós hatáskörökbe. „Ha 

nem tudunk kialakítani olyan régiót, amelyben hosszú távon tudunk tervezni, akkor 

keresztbe kell feküdni az egész régiósításnak" -- jelentette ki a polgármester. 

 

Mit nem tart ördögtől valónak Gergely Balázs? 
2013. február 20. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

„Nem ördögtől való az a gondolat, hogy a szórványközösségek tagjai, egyéni döntés 

alapján, Erdélyben maradva, de egy tömbmagyar vidéket erősítve máshol telepedjenek le" 

– jelentette ki a maszol.ro-nak szerdán Gergely Balázs. Gergely Balázs leszögezte, 

semmiképp nem használná a szórványkitelepítés kifejezést. „Én csak arról beszélek: ha a 

szórványmagyar közösség valamely tagja egyénileg úgy dönt, hogy a saját és az utódai 

identitását nem tudja megőrizni jelenlegi életterében, akkor segítsük a boldogulását 

tömbmagyar vidéken" – magyarázta. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/8956-dragnea-nem-biztos-hogy-nyolc-regionk-lesz
http://maszol.ro/index.php/belfold/8919-az-alkotmanyozo-forum-tagja-lesz-varga-attila-alkotmanyjogasz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/8931-erdelyi-autopalya-helyett-lojalitastorveny-keszul
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/8939-meg-kell-akadalyozni-a-magyarokra-karos-regiositast
http://maszol.ro/index.php/belfold/8943-szorvanykitelepites-mit-nem-tart-ordogtol-valonak-gergely-balazs
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Közép-Erdély turizmusát fejlesztené a Néppárt 
2013. február 20. – Nyugati Jelen 

Közép-erdélyi turisztikai fejlesztési tervet dolgozott ki az Erdélyi Magyar Néppárt több 

önkormányzati képviselője. A tanácsosok a hétvégén, magyarországi körútjukon 

ismertették a Szék, Torockó, Körösfő és Koltó települések turizmusát segítő stratégiai 

tervet. A Néppárt képviselői többek között Horváth Gergellyel, a Magyar Turizmus Zrt. 

vezérigazgatójával, illetve Mihály Erzsébettel, a Bethlen Gábor Alap 

támogatásfinanszírozási igazgatójával, a Határtalanul program vezetőjével folytattak 

megbeszélést. 

 

Támadásba lendült Marius Paşcan 
2013. február 20. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi szenátor szerint a megyében az etnikumközi kapcsolatok pattanásig 

feszültek. Paşcan beszédében ezért a magyar kormányt, valamint az RMDSZ-t teszi 

felelőssé, amiért azok támogatják „az úgynevezett Székelyföld” autonómiáját. „Az ilyen 

uszítások, szeparatista és szegregációs törekvések, és a nemzeti alapú diszkrimináció 

folyamatosan jelen van Románia közepén az oktatásban, a köz- és egészségügyi 

intézményekben” – fogalmazott. Megjegyezte, a szélsőségesek Budapestnek köszönhetően 

kitették Maros, Hargita és Kovászna megyékben a közintézményekre az „állítólagos 

Székelyföld” jelképeit, és a helységnévtáblákra „Székely Szék feliratú öntapadósokat 

ragasztanak”. 

 

A regionális átszervezés során nem szűnik meg egyetlen megye sem 
2013. február 20. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A regionális átszervezés során nem szűnik meg egyetlen megye és önkormányzat sem, 

illetve nem kell majd személyigazolványokat vagy lakás és személygépkocsi papírokat 

cserélnie a lakosságnak – jelentette ki Liviu Dragnea, regionális fejlesztési miniszter. 

Közben ma meghosszabbították a regionális átszervezés határidejét. A hatóságok szerint 

hosszabb idő szükséges a projekt kidolgozásához, mint ahogy azt eredetileg tervezték, így 

az idei év első felében nem lesz kész az ország regionális átszervezési terve – jelentette 

egyik központi hírtelevízió kormányforrásokra hivatkozva. 

 

Autóbuszokat indítanak a március 10-ei autonómiatüntetésre 
Székelyudvarhelyről 
2013. február 20. – Erdély Ma 

A március 10-ei, marosvásárhelyi autonómiatüntetésen való részvételre buzdítja az 

udvarhelyszékieket a Székely Nemzeti Tanács városi szervezete. Azért, hogy minél több 

helyi lakos eljuthasson az eseményre, az SZNT, partnerségben az Erdélyi Magyar Néppárt 

helyi szervezetével valamint a Politikai Foglyok Szövetségével autóbuszokat indít 

Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyre, tudták meg a Prima Rádió munkatársai Bíró 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/kozep_erdely_turizmusat_fejlesztene_a_neppart.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tamadasba-lendult-marius-paacan
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136032&cim=a_regionalis_atszervezes_soran_nem_szunik_meg_egyetlen_megye_sem
http://erdely.ma/autonomia.php?id=136020&cim=autobuszokat_inditanak_a_marcius_10_ei_autonomiatuntetesre_szekelyudvarhelyrol
http://erdely.ma/autonomia.php?id=136020&cim=autobuszokat_inditanak_a_marcius_10_ei_autonomiatuntetesre_szekelyudvarhelyrol
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Edithtől, az SZNT helyi szervezetének elnökétől. A tervek szerint 2 autóbuszt is 

indítanának, annak függvényében, hogy hány személy fogja igényelni a szállítást. 

 

Fogyasztóvédelem: nem létezik hagyományos vásár 
2013. február 20. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Nem nevezte illegálisnak a csíkszeredai hagyományos és helyi termékek vásárát a 

fogyasztóvédelem brassói regionális főfelügyelője, azt viszont tényként közölte, hogy a 

piacok működését szabályzó határozatban ilyen típusú vásár nem létezik. 

 

A Jobbik kitűzte a székely zászlót az V. kerületi polgármesteri hivatalra 
2013. február 20. – Erdély Ma, MTI 

Kitűzte a székely zászlót az V. kerületi polgármesteri hivatal Erzsébet téri épületére a 

Jobbik budapesti elnöke szerdán. Szilágyi György a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján 

azt mondta: Rogán Antal hazudott, amikor arra hivatkozva utasította el a zászló 

kitűzéséről szóló jobbikos javaslatot, hogy nincs hely az épület homlokzatán. 

 

Féltik a szórványt Szász Jenő felvetéseitől – nyílt levél 
2013. február 20. – maszol.ro 

Felelőtlen gondolatnak tartja Kovászna megye Összetartozunk székely-szórvány 

partnerségi programjának irányítója Szász Jenőnek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

vezetőjének azt a felvetését, hogy a kisebb létszámú Kárpát-medencei magyar közösségek 

számára a „kontrollált visszavonulás” jelentené a megoldást a megmaradásra. 

 

Szolidaritási nyilatkozat a székelyek mellett 
2013. február 21. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Szolidaritási nyilatkozatban állt ki a székelyek mellett több Kárpát-medencei magyar 

ifjúsági szervezet a székelyzászló-üggyel kapcsolatban. „Ma már nem azokat az időket 

éljük, hogy egy nemzetet, egy csoportot vagy egy személyt az identitása, nemzetisége, 

gondolkodása miatt meg lehessen hurcolni” – olvasható a dokumentumban. 

 

Victor Ponta: Válaszolunk Budapestnek 
2013. február 21. - Kristály Lehet - Magyar Hírlap 

A román kormányfő szerint a magyar kormánynak belpolitikai problémái vannak és ilyen 

esetben, mint már korábban is Romániát, Szlovákiát, vagy Szerbiát emlegeti. Néhány évvel 

korábban tudott a két kormány együttműködni az Európa felé vezető úton. Ezért a román 

kormány a provokációk elkerülését célzó választ fog adni.  
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/nem-letezik-hagyomanyos-vasar
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136038&cim=a_jobbik_kituzte_a_szekely_zaszlot_az_v_keruleti_polgarmesteri_hivatalra
http://maszol.ro/index.php/belfold/8965-feltik-a-szorvanyt-szasz-jeno-felveteseitol--nyilt-level
http://mandiner.hu/cikk/20130221_ifjusagi_szervezetek_foglaltak_allast_a_szekelyzaszlo_ugyben
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Gašparovič szerepet vállal a kompromisszumkeresésben 
2013. február 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ivan Gašparovič szlovák államfő nagyon lényegesnek tartja a kompromisszumok 

keresését, a vitás kérdések megoldását a kisebbségi ügyekben, és ebben maga is nagy 

szerepet vállal - mondta Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke. A 

Budapesten hivatalos látogatáson tartózkodó Ivan Gašparovič szerdán a magyarországi 

szlovák nemzetiség képviselőivel találkozott a Szlovák Intézetben. 

 

Az uniós elnökség lebonyolításáról érdeklődött Gödöllőn Ivan Gašparovič 
2013. február 20. – MTI, hirek.sk 

Magyarországi hivatalos látogatásának második napján, szerdán Gödöllőn folytatott 

megbeszélést a város polgármesterével Ivan Gašparovič államfő, elsősorban az uniós 

elnökség programjainak lebonyolításáról esett szó. A találkozón Ivan Gašparovič és a 

Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöki posztját is betöltő Gémesi György 

áttekintette a Szlovák Önkormányzati Szövetséggel kialakított kétoldalú, valamint a 

lengyel és a cseh önkormányzati érdekképviseletekkel kiépített négyoldalú 

együttműködést is. 

 

A Lidové Noviny a magyar-szlovák viszonyról 
2013. február 20. – Felvidék Ma 

A magyar-szlovák kapcsolatok jelenleg nem azért jók, mert Orbán Viktor és Robert Fico 

megoldották volna az égető problémákat, hanem azért, mert a két miniszterelnök 

félresöpörte a problémás kérdéseket, s csak azzal foglalkoznak, amiben meg tudnak 

egyezni - állítja a Lidové Noviny cseh konzervatív napilap. 

 

A Híd nyilatkozatban szorgalmazza a vasúti kétnyelvűséget 
2013. február 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Felvidék Ma 

Ma délelőtt Komáromban találkoztak a Híd képviselői és azok a polgármesterek, akiknek 

községe érintett a kétnyelvű vasúti táblák elhelyezését illetően. A találkozót a Híd 

kezdeményezte annak céljából, hogy megvitassa a polgármesterekkel, ők hogyan látják a 

táblák kihelyezésének lehetőségeit, és hogy közösen keressenek megoldást az ügyben. 

 

Rendhagyó kezdeményezés a kétnyelvűségért 
2013. február 20. – Új Szó 

Hamarosan magyarul is bemondják a községek nevét azokon a Nagymihályi Autóbusz-

közlekedési Vállalat által működtetett járatokon, melyek a bodrogközi régióban szállítják 

az utasokat. Sačko Géza, a vállalat vezérigazgatója lapunknak elmondta, a cég Tőketerebes, 

Nagymihály, Szobránc, Nagykapos, Királyhelmec és Őrmező környékén nyújt szolgáltatást. 
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http://www.bumm.sk/78952/gasparovic-szerepet-vallal-a-kompromisszumkeresesben.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130220174800/Az-unios-elnokseg-lebonyolitasarol-erdeklodott-Godollon-Ivan-Gasparovic.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/38098-a-lidove-noviny-a-magyar-szlovak-viszonyrol
http://www.bumm.sk/78971/a-hid-nyilatkozatban-szorgalmazza-a-vasuti-ketnyelvuseget.html
http://ujszo.com/online/regio/2013/02/20/rendhagyo-kezdemenyezes-a-ketnyelvusegert
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A civilek reakcióját a Matica helyszíni ellenőrzése követte . 
2013. február 20. - Farkas Iván - Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja tagjai, miután a polgármesterek írásbeli kérvényét  a 

vasúttársaság elutasította, négy helyen kifüggesztették a vasútállomások magyar 

megnevezését. Erre reagálva a Matica slovenská ellenőrzési osztályának dolgozói 

látogatták meg Kisújfalu községi hivatalát, hogy kiderítsék kik szerelték fel a vasútállomás  

magyar nyelvű megnevezését és kinek a tulajdonát képezi a telek illetve a fedett megálló. 

 

Fico a romakérdésről 
2013. február 21. - Új Szó, Magyar Nemzet 

Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi Közgazdaságtudományi és Közigazgatási 

Egyetemen tartott előadásában  a romakérdésről és annak megoldási lehetőségeiről 

beszélt. Fico szerint radikális megoldások kellenek, mert maga a kialakult helyzet is 

extrém. Úgy véli, hogy a gyermekeknél kell kezdeni kiragadva őket környezetükből és „meg 

kell mutatnia, hogy lehet másként élni, hogy iskolába kell járni, mi az a fegyelem, hogyan 

kell kezet mosni, és további dolgokat”. 

 

J. Garai Bélának ítélték oda a Napleány-díjat 
2013. február 20. – Vajdaság Ma 

A 2003. október 22-én alapított Napleány-díjat 2004-től ítélik oda azon magyar 

újságíróknak, akik a Szerb Köztársaság területén élnek, és akik magyar nyelvű 

publicisztikai jellegű írásaikkal, riportjaikkal, cikkeikkel kiemelkedő színvonalon járultak 

hozzá a délvidéki magyarság minőségi tájékoztatásához, illetve foglalkoztak az itt élő 

magyarsággal. 

 

A VMSZ a Szerb Haladó Párttal együtt a nagybecskereki koalícióban 
2013. február 20. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség belépett a Szerb Haladó Párt és a Szerbiai Szocialista Párt 

vezette nagybecskereki hatalmi koalícióba. A VMSZ városi bizottságának elnöke, Puskás 

János és az SNS alelnöke, Goran Knežević megállapodást írt alá a nagybecskereki 

képviselő-testületben való együttműködésről. 

 

MPSZ: Kitűzték a székely zászlót 
2013. február 20. – Vajdaság Ma 

A Magyar Polgári Szövetség illetékesei a párt székházában kitűzték a székely zászlót, 

amivel azt szeretnék kifejezni, hogy szolidaritást vállalnak az erdélyi magyarsággal. 

„Közösséget vállalunk velük, de nemcsak velük. Azzal, hogy kitűztük a székely zászlót, azt 

mondjuk, minden magyar felelős minden magyarért, és meg kell érteniük, hogy a magyar 

nemzettest az egy, függetlenül attól, hogy hány határ van közöttünk” – fogalmazott Rácz 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/38102-a-civilek-egy-reszenek-heves-reakciojat-a-matica-slovenska-helyszini-ellenorzese-kovette
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/02/19/fico-megoldasa-a-romakerdesre
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14965/J-Garai-Belanak-iteltek-oda-a-Napleany-dijat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14966/A-VMSZ-a-Szerb-Halado-Parttal-egyutt-a-nagybecskereki-koalicioban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14967/MPSZ-Kituztek-a-szekely-zaszlot.html
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Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, aki elmondta, pártja fontosnak tartja 

közbiztonság helyzetének javítását is. 

 

Magyar Polgári Szövetség: „Igazi autonómiát Vajdaságnak!” 
2013. február 20. – Pannon RTV 

A Magyar Polgári Szövetség fő célkitűzése, hogy Vajdaság teljes értékű autonóm tartomány 

legyen. Rácz Szabó László, a párt elnöke a következőket mondta: „Szeretnénk elsősorban 

természetesen azt, hogy igazi autonómiát nyerjen Vajdaság. Mi azokkal, akik azt mondják, 

hogy legyen köztársaság Vajdaság, sorsközösséget és elvi közösséget vállalunk, és 

támogatjuk is őket amennyire csak lehet.” 

 

Tehetségnagyköveteket kapunk 
2013. február 21. – Magyar Szó 

Március 8-án, 10 órai kezdettel szervezi meg a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar dísztermében a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács az I. Vajdasági Tehetségnapot, 

amelyen 25 tehetséges, versenyeken és tanulmányaiban is kiemelkedő eredményt nyújtó 

vajdasági általános iskolás, középiskolás diák és egyetemi hallgató veszi át a tehetségeknek 

járó plakettet. Ugyanezen az ünnepségen derül ki az is, hogy ki lesz Vajdaság két 

tehetségnagykövete, akik a felnőtt közéleti személyek közül kerülnek ki, és a tudományos 

élet, a kultúra vagy éppen a gazdaság terén tehetségükkel hozzájárultak ennek 

fejlődéséhez, minőségi javulásához. 

 

Biztonságos Szabadkát! 
2013. február 20. – Pannon RTV 

A szabadkai térfigyelő rendszer kiépítéséről egyeztettek ma a város és a rendőrség 

képviselői. Az idei esztendő során el kell készülnie a tervdokumentációnak, valamint 

néhány kamera próbaként az év végére már működésbe is léphet.  

 

Pofonok völgye 
2013. február 21. - Németh András - HVG 

Szaporodnak a magyarellenes atrocitások Vajdaságban. Legtöbb esetben azért támadtak az 

áldozatokra, mert magyarul beszéltek. A legsúlyosabb helyzet Temerinben tapasztalható, 

ahova 1990-es években Horvátországból és Koszovóból telepedtek be szerb családok, 

aminek következtében megváltozott a város etnikai összetétele. Ráadásul az újonnan 

érkezettek kevésbé toleránsak, mint a magyarokkal már hosszabb ideje együtt élők. A helyi 

magyarok szerint a szerb hatóságok kettős mércét alkalmaznak, hiszen a szerb elkövetők 

eseteit garázdaságként kezelik, ha azonban magyarok követnek el hasonlót, akkor hosszú 

időre börtönbe csukhatják őket. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. február 21-i számában olvasható.) 
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http://pannonrtv.com/web/?p=47297
http://www.magyarszo.com/hu/1888/kozelet_oktatas/92468/Tehets%C3%A9gnagyk%C3%B6veteket-kapunk.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=47278
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A régiósok frakciója és a kormány támogatják Gajdos István 
kezdeményezéseit 
2013. február 20. – Kárpátinfo 

Gajdos István Dmitro Tabacsnik oktatási miniszternél kezdeményezte, hogy a végzettséget 

igazoló dokumentumok, közöttük az érettségi bizonyítványok két nyelven, az ukrán mellett 

az adott regionális nyelven, így magyarul is készüljenek. A magyar — mint regionális nyelv 

— ukrán tannyelvű iskolákban történő oktatása kapcsán azt szorgalmazta, hogy a szaktárca 

foganatosítson intézkedéseket annak érdekében, hogy e tanintézetek ellássák a szükséges 

tantervekkel, tankönyvekkel és eszközökkel. Gajdos tájékoztatása szerint a Régiók Pártja 

frakciója támogatja a kezdeményezését. 

 

Áprilistól állandó buszjárat Eszék és Pécs között? 
2013. február 20. – Új Magyar Képes Újság 

A megszűnt Pécs–Eszék vasútvonal helyettesítésére a tervek szerint hetente két 

alkalommal közlekedik Eszék és Pécs között buszjárat. Előzetes egyeztetések után most a 

megfelelő hatósági engedélyek megszerzésén dolgozik a horvát és a magyar fél, így az 

érdekeltek azt remélik, április elején elindulhatnak a buszok a két megyeszékhely között. 

 

A gyűlöletbeszéd már a petíciós bizottság előtt 
2013. február 20. – Népújság 

A múlt héten Tamara Vonta elnök kezdeményezésére sürgős ülésen ült össze a parlament 

petíciós, emberjogi és egyenlő bánásmóddal foglalkozó bizottsága. A napirenden egy pont 

volt, a Szlovéniában élő magyar közösség elleni intoleráns támadások. 

 

A Nemzetiségi Bizottság üléséről 
2013. február 20. – RTV Slovenija Hidak 

A Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottsága mai ülésén egy napirendi pontot tárgyalt, 

éspedig azt a nyilatkozatjavaslatot, amely meghatározza a Szlovén Köztársaság 

tevékenységének irányelveit az Európai Unió intézeteiben 2013-ban és 2014-ben. Az 

ülésen történtekről Göncz László, a Nemzetiségi Bizottság elnöke nyilatkozott. 

 

Lendván ismét 20 százalék alatt a magyar nyelvi beiratkozás 
2013. február 20. – Népújság 

A muravidéki kétnyelvű oktatási intézményekben, az óvodákban, az általános iskolákban 

befejeződtek a jelentkezések. A beiratkozások menetéről, az anyanyelv és a szakok szerinti 

választásról az iskolák szakszolgálataitól a következő adatokat kaptuk. Az 1. Számú 

Lendvai KÁI lendvai alapintézményébe 51 gyermeket írattak, közülük 7 szülő döntött a 
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http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/regiosok-frakcioja-es-kormany-tamogatjak-gajdos-istvan-kezdemenyezeseit
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/regiosok-frakcioja-es-kormany-tamogatjak-gajdos-istvan-kezdemenyezeseit
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4255-aprilistol-allando-buszjarat-eszek-es-pecs-koezoett
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6022-a-gyloeletbeszed-mar-a-peticios-bizottsag-eltt
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5713
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6013-lendvan-ismet-20-szazalek-alatt-a-magyar-nyelvi-beiratkozas
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magyar nyelvű írás-olvasás elsajátítása mellett „magyar egyes” szinten. Amennyiben 

azonban mégis indulna a tavaly elkezdett párhuzamos kísérleti projekt, melynek keretében 

mindkét nyelven egyenrangú írás- és olvasásoktatás folyik, további 10 szülő jelezte 

beíratási szándékát. 

 

Tájékoztató nap a Lendvai KKI-ban 
2013. február 20. – Népújság 

Pénteken és szombaton zajlottak a szlovén középiskolákban a tájékoztatási napok, folyt az 

új diákok toborzása. A Lendvai Kétnyelvű Középiskola idén új programokat is felkínál. Az 

iskola bemutatásából a tanulók is részt vállaltak – természetesen két nyelven. Az 

igazgatónő szerint a kedvezőtlen „gyermekkonjunktúrának” tudható be, hogy nem volt 

nagyobb számú érdeklődés, hiszen a Lendvai KKI-ba elsősorban a lendvai térségből 

várnak diákokat. 
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http://nepujsag.net/index.php/muravidek/6028-tajekoztato-nap-a-lendvai-kki-ban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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