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Kövér: Európa sikeréhez szilárd azonosságtudatra van szükség 
2013. február 22. – MTI, Fidesz.hu, Krónika 

Nincs és nem lehet sikeres Európa szilárd európai azonosságtudat nélkül, európai 

azonosságtudat pedig nincs és nem lehet az európai nemzetek azonosságtudata és 

önismerete nélkül - mondta Kövér László pénteken a Parlamentben. Az Országgyűlés 

elnöke a Bethlen Gábor Kollégium alapításának 390. és Bethlen Gábor fejedelemmé 

választásának 400. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen kiemelte: közösségi 

önismeret csak jó iskolák által lehetséges, ezért lehet biztos iránytű a nagyenyedi 

kollégium a XXI. században is. Rámutatott: a magyar kultúra számára a nagyenyedi 

kollégium jelkép, az örök újrakezdés erdélyi jelképe. 

 

Az RMDSZ nem vesz részt a marosvásárhelyi autonómia-tüntetésen 
2013. február 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Szabadság 

Az RMDSZ nem vesz részt a március 10-i marosvásárhelyi tüntetésen - jelentette be 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szombaton a szövetség döntéshozó testületének 

marosvásárhelyi ülésén. A politikus hangsúlyozta: a szövetség a szülőföld megőrzéséért 

dolgozik, nem támogat az erdélyi magyarságot megosztó, a szülőföld feladásával számoló 

szórványstratégiát. A Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén azt javasolták, hogy az új 

alkotmány ismerje el államalkotó tényezőkként a kisebbségben élő nemzeti közösségeket. 

 

Németh Zsolt: Közép-Európának példát kell mutatnia a sokszínűség 
támogatásában 
2013. február 22. – MTI, hirek.sk 

Németh Zsolt külügyi államtitkár szerint Közép-Európának példát kell mutatnia a 

sokszínűség támogatásában, a térségben ugyanis a kultúrák sokfélesége jellemző, ezek 

mégis egységet alkotnak, mert szoros kapcsolatok vannak közöttük. 

 

Nemzetpolitikai Tanácsadó Testület alakult Székesfehérvárott 
2013. február 22. – Felvidék Ma 

Megtartotta alakuló ülését a Nemzetpolitikai Tanácsadó Testület a székesfehérvári 

Városházán. A héttagú testület feladata, hogy a határokon túl élő magyarsággal, valamint 

Székesfehérvár városának a magyar nemzet életében betöltött szerepével kapcsolatos 

ügyekben javaslatokat tegyen, és véleményt alkosson. A tanácsadó testület elnöke Róth 

Péter alpolgármester. 
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http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=189262
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71603
http://www.hirek.sk/kulfold/20130222125419/Nemeth-Zsolt-Kozep-Europanak-peldat-kell-mutatnia-a-sokszinuseg-tamogatasaban.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130222125419/Nemeth-Zsolt-Kozep-Europanak-peldat-kell-mutatnia-a-sokszinuseg-tamogatasaban.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/38129-nemzetpolitikai-tanacsado-testulet-alakult-szekesfehervarott
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Régi-új dékánok a Sapientián 
2013. február 22. – Kozán István – szekelyhon.ro, Krónika 

Marosvásárhelyen ülésezett pénteken a Sapientia egyetem szenátusa – az intézmény 

legmagasabb szintű vezetőtanácsa –, amely rábólintott Dávid László rektor hetekkel 

ezelőtt kiválasztott, de mindeddig meg nem nevesített jelöltjeire. A Sapientia egyetem 

csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományok Kara dékánjának Kósa Istvánt nevezték 

ki (Kósa István Bíró A. Zoltánt váltja), a Gazdaság- és Humántudományok Karát viszont 

továbbra is Makó Zoltán vezeti. A mandátumcsere már jövő hónap elején megtörténik, az 

új dékánok négy évig fogják vezetni a karokat. 

 

Megoldódni látszik a Házsongárdi temető műemlék sírjainak az ügye 
2013. február 22. – Krónika, Nyugati Jelen 

Megoldódni látszik Kolozsváron a Házsongárdi temető műemlék sírjainak az ügye; az 

önkormányzat ugyanis elfogadta az új temetőszabályzatot. Horváth Anna, Kolozsvár 

alpolgármestere elmondta: a kolozsvári temetőszabályzatban mindeddig nem szerepeltek 

műemlékvédelmi előírások annak dacára, hogy a Házsongárd több mint negyven éve 

felkerült az országos műemléklajstromra, és tavaly februárban Kelemen Hunor kulturális 

és örökségvédelmi miniszter a temető 394 sírját külön is védetté nyilvánította. 

 

Dragnea: csak az biztos, hogy székely régió nem lesz 
2013. február 22. – Erdély Ma 

Nem biztos, hogy nyolc régió lesz, csak az, hogy székely régió biztosan nem lesz – 

jelentette ki Liviu Dragnea közigazgatási miniszter, kormányfő-helyettes. Eddig a kormány 

képviselői minden alkalommal arról beszéltek, hogy a jelenlegi nyolc fejlesztési régiót 

alakítják át közigazgatási régióvá. 

 

Kelemen Hunor székely zászlót ajándékozott Crin Antonescunak 
2013. február 22. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Székely zászlót ajándékozott Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnöke Crin Antonescu román liberális pártelnöknek a román szabadelvűek 

tisztújító kongresszusán pénteken. Kelemen Hunor részt vett meghívottként a román 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) bukaresti kongresszusán, ahol rövid beszédet mondott. A 

politikus székely zászlót adott át Antonescunak, és kijelentette: ez jelképes ajándék, 

amellyel az RMDSZ azt üzeni, hogy kész lezárni a székely zászló körül kirobbant 

„álkonfliktust". 

 

Ponta: nem volt szélsőséges Kelemen Hunor gesztusa... 
2013. február 23. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Nem volt szélsőséges Kelemen Hunor RMDSZ-elnök gesztusa, hogy egy székely zászlót 

adott át Crin Antonescunak a PNL kongresszusán – fejtette ki Victor Ponta kormányfő 

pénteken, hozzátéve: „Ezt a zászlót 1600-ban is használták, amikor a székelyek Mihai 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/regi-uj-dekanok-a-sapientian
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71600
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136144&cim=dragnea_csak_az_biztos_hogy_szekely_regio_nem_lesz
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136165&cim=kelemen_hunor_szekely_zaszlot_ajandekozott_crin_antonescunak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136192&cim=ponta_nem_volt_szelsoseges_kelemen_hunor_gesztusa
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Viteazuval szövetkeztek, tehát legyünk kevésbé harciasak. Meggyőződésem, a humort is 

észlelték a dologban, azaz, hogy a PNL-nek ugyanazok a színei.” – mondta Ponta, akit 

felkértek, hogy kommentálja Kelemen Hunor gesztusát. „Nagyon jól ismerem Kelemen 

Hunort. Antonescu úr válasza ugyanolyan hangnemű volt, és nekünk, itt Romániában nem 

kell beleesnünk azokba a csapdákba, melyeket a budapesti politikusok ásnak nekünk” – 

tette hozzá. 

 

Tüntetésre húzódozva, kormányba igyekezve – Merre tart az RMDSZ? 
2013. február 23. – Erdély Ma, Háromszék 

Az RMDSZ nem lehet társszervezője a marosvásárhelyi autonómiatüntetésnek, mert úgy 

véli, az pártpolitikai üggyé vált, és eltolódott az EMNP irányába, de a kézdiszéki 

polgármesterekkel együtt Tamás Sándor is jelen lesz a március 10-i nagygyűlésen – ezt 

nyilatkozta a felső-háromszéki polgármesterek találkozóján, amelyen részt vett a tüntetést 

kezdeményező Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs is. 

 

Kelemen: Legyenek államalkotó tényezők Romániában a nemzeti 
közösségek! 
2013. február 23. – Erdély Ma, MTI 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) azt javasolja, hogy az új román 

alkotmány ismerje el államalkotó tényezőkként a kisebbségben élő nemzeti közösségeket – 

jelentette be Kelemen Hunor szombaton, a szövetség marosvásárhelyi tanácskozásán. 

Kelemen Hunor szerint a most zajló alkotmánymódosítási folyamatban az RMDSZ-nek azt 

kell szorgalmaznia, hogy az anyanyelvhasználati jogok is alkotmányos védelmet kapjanak 

Romániában. 

 

Ez történt a szombati, marosvásárhelyi SZKT-n 
2013. február 23. – transindex.ro 

„A székely szabadságnak már van napja, és az nem március 10-e: ezt a napot úgy hívják, 

hogy március 15! Vegyük végre észre, hogy mindannyian magyarok vagyunk! Március 15-e 

a magyar szabadság napja, vagyis a székelyek szabadságának a napja is, és a székelyek 

legfontosabb zászlaja a piros-fehér-zöld, mint ahogy a magyarok zászlaja is a piros-fehér-

zöld” – hangsúlyozta Markó Béla szenátor a szombati, marosvásárhelyi SZKT-n. 

 

Kövér: A hetedik bőrt is le kell húzni 
2013. február 24. – Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Kövér László szerint a román kormány a székely zászló ügyében kirobbantott konfliktussal 

szeretné elterelni a figyelmet a belső problémákról. Az országgyűlés elnöke szerint érthető 

a feszült állapot, hiszen az IMF miatt a hetedik bőrt is le kell húzni a román 

állampolgárokról. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136204&cim=tuntetesre_huzodozva_kormanyba_igyekezve_merre_tart_az_rmdsz
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136233&cim=kelemen_legyenek_allamalkoto_tenyezok_romaniaban_a_nemzeti_kozossegek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136233&cim=kelemen_legyenek_allamalkoto_tenyezok_romaniaban_a_nemzeti_kozossegek
http://itthon.transindex.ro/?hir=32181
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136247&cim=kover_a_hetedik_bort_is_le_kell_huzni
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Vass Levente: részemről lezárva a helyi RMDSZ újjászervezésének ügye 
2013. február 24. – Erdély Ma 

„Részemről ez a fejezet (a vásárhelyi RMDSZ-szervezet átszervezése) lezárult. Megnyugtat, 

hogy Kelemen Hunor szövetségi elnök úr bízik az új csapatban” – jelentette ki SZKT-

felszólalásában szombat délben Vass Levente. A marosvásárhelyi urológus, akinek neve a 

tavalyi polgármester-választások során került be először a helyi politikába, korábban 

kritizálta a vásárhelyi RMDSZ átszervezésének módját, amely szerinte nem demokratikus 

körülmények között zajlott. 

 

EMNP: az RMDSZ megtagadta a székely zászlót 
2013. február 24. – maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Az RMDSZ megtagadta a székely zászlót - jelentette ki Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) elnöke az MTI-hez vasárnap eljuttatott állásfoglalásában. Az EMNP 

vezetője arra reagált, hogy Kelemen Hunor szövetségi elnök szombaton bejelentette: az 

RMDSZ nem vesz részt a Székelyföldnek területi autonómiát követelő március 10-ei 

marosvásárhelyi tüntetésen, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az EMNP 

kezdeményezett a Székely Szabadság Napja elnevezéssel. 

 

Borbély: az EP-választások a következő nagy kihívás 
2013. február 24. – maszol.ro 

Az RMDSZ 1990 óta az egyenlő közelségtartás elvét vallja, ezért nem lobbyzik és nem 

kampányol egy magyarországi magyar pártnak sem - mondta Borbély László az RMDSZ 

politikai alelnöke a közelgő Magyarországi választásokkal kapcsolatban vasárnap, a 

Szövetségi Képviselők Tanácsának ülését követő nyilatkozatában. „Mi erdélyi magyarok és 

főleg az RMDSZ nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyik vagy másik magyarországi 

párt mellett letegyük a voksot”- mondta a politikai alelnök. 

 

Ezrek ünnepelték Kolozsvár főterén Mátyás király születési évfordulóját 
2013. február 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Mintegy ötezren gyűltek össze péntek este Kolozsvár főterén az Amaryllis társaság 

hívására, hogy lampionokat eresszenek az égbe Mátyás király születésének 570. 

évfordulója alkalmából. 

 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Nagyváradon 
2013. február 24. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

A romániai és a jugoszláviai kommunizmus áldozataira emlékeztek az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) péntek esti nagyváradi rendezvényén. A kommunizmus 

áldozatainak emléknapja alkalmából tartott nagyváradi rendezvény két kiemelt előadója, 

Tőkés László, az EMNT elnöke és európai parlamenti néppárti frakciótársa, a szlovéniai 

Milan Zver közös nyilatkozatban ítélték el a kommunizmus bűneit. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136251&cim=vass_levente_reszemrol_lezarva_a_helyi_rmdsz_ujjaszervezesenek_ugye
http://maszol.ro/index.php/belfold/9094-emnp-az-rmdsz-megtagadta-a-szekely-zaszlot
http://maszol.ro/index.php/belfold/9092-borbely-laszlo-az-europai-parlamenti-valasztasok-a-kovetkezo-nagy-kihivas
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71605
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71606
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Amerikai segítséget kért a Wass Albert megemlékezés rendőrségre beidézett 
szervezője 
2013. február 24. – Krónika 

Nyílt levélben kért segítséget az Egyesült Államok romániai nagykövetétől Árus Zsolt volt 

Hargita megyei önkormányzati tanácsos, akit azért idéztek be „elkövetőként” a 

gyergyószentmiklósi rendőrségre, mert Wass Albert irodalmi estet szervezett. Árus Zsolt 

azt állította, hogy egy másik Wass Albert megemlékezés kapcsán, amelynek csak 

részvevője volt, tanúként idézték be. Mindkét esetben a háborús bűnösök kultuszát tiltó 

rendelet feltételezett megsértése miatt indítottak bűnügyi eljárást a román hatóságok. 

 

Szórványról szórványszemmel 
2013. február 24. – Nyugati Jelen 

Szász Jenő nemrég elhangzott javaslata a szórványmagyarság áttelepítéséről nagy port 

kavart. Takács Aranka, a vajdahunyadi RMDSZ szervezet fiatal elnöke, helyi tanácsos fel is 

szólalt az ügyben a hétvégi SZKT ülésen. „Kötelességemnek éreztem, hogy felszólaljak, 

hiszen közösségemet támadás érte. Meg kellett védenem, mert ez az RMDSZ, és egyben az 

én feladatom is. Nem tudom, akik nemzetstratégiákat gyártanak, hányszor jártak a 

szórványban, de így leírni egy szórványközösséget, mint ahogy azt a Szász Jenő által 

irányított, Magyarország által támogatott intézmények teszik, megalázónak tartom”. 

 

Adományokkal bővül az Erdélyi Művészeti Központ gyűjteménye 
2013. február 24. – Krónika 

Adományokkal bővül az Erdélyi Művészeti Központ (Eműk) gyűjteménye - közölte Vargha 

Mihály, a központot létrehozó sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. 

 

Meggyalázták Wass Albert marosvécsi sírját 
2013. február 24. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Szabadság 

Ismét meggyalázták Wass Albert marosvécsi örök nyugvóhelyét. Ismeretlen tettesek 

lefeszítették és ellopták a sziklakövön lévő bronzplakettet, a földre hányták és 

összetaposták a piros-fehér-zöld szalaggal ellátott koszorúkat.  

 

Borbély: Románia 8 régióra osztása nem egy működőképes terv 
2013. február 24. – transindex.ro 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, Maros megyei parlamenti képviselő az 

RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának ülését követően a 2013-2020-as európai uniós 

költségvetésről valamint a régióátszervezésről nyilatkozott a sajtónak. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71604
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71604
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/szorvanyrol_szorvanyszemmel.php
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71607
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71610
http://itthon.transindex.ro/?hir=32184
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Az RMDSZ polgári aláírásgyűjtése ősszel indul 
2013. február 24. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az év vége felé indítaná az RMDSZ az európai polgári kezdeményezéshez szükséges 

aláírásgyűjtést – jelentette ki a szövetség elnöke, Kelemen Hunor a szombati 

marosvásárhelyi SZKT-n. 

 

Tartalommal kell feltölteni a stratégiát 
2013. február 24.- Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Kis- és középvállalkozók, valamint egyetemi hallgatók számára tartott Székelyudvarhelyen 

kétnapos szakmai képzést agrárium, erdőgazdálkodás és finanszírozási lehetősége 

témakörökben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A hétvégén megrendezett esemény 

kiemelt célja volt a Mikó Imre terv, és az abból fakadó operatív programok bemutatása. 

 

Elemzésekkel érvel az RMDSZ a kormány terve ellen 
2013. február 25. – Krónika 

Az RMDSZ készül a régióátszervezésre, elemzésekkel támasztják alá, hogy miért tartják 

elfogadhatatlannak a kormány tervét, miszerint a jelenlegi fejlesztési régiókat ruháznák fel 

közigazgatási hatáskörrel – jelentette ki pénteki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján 

Márton Árpád Kovászna megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő. Mint részletezte, 

készülnek a kihívásra, jó szakembercsapat áll a szövetség mögött, de – tette hozzá – nehéz 

helyzetben vannak, mivel néhány éve még az RMDSZ volt a mérleg nyelve, és sikeresen 

keresztbe tettek a régióátszervezésnek, a jelenlegi kétharmados kormánykoalíció ellenében 

azonban nehezebb a dolguk. 

 

Megalakult a Purt 
2013. február 22. – bumm.sk 

Pénteken délután tartotta alakuló ülését Rimaszombatban a Purt, a gömöri, nógrádi és 

bódvamenti régiókban élő romák képviseletére létrehozott ernyőszervezet, a Híd párt 

bábáskodása mellett. A párt cáfolta, hogy a Purt a párt szervezete lenne. A Purt magyarul 

hidat jelent. 

 

Csupán az északi térséget állítja fejlődési pályára a kormány 
2013. február 22. – Farkas Iván – Felvidék Ma 

„A korszerű közutak, autópályák és gyorsforgalmi utak a gazdaság ütőerei. Amerre 

haladnak, ott tapasztalható gazdasági fellendülés, ott telepednek le a munkahelyteremtő 

beruházások. Az ország déli és keleti térségét viszont mindezek messze elkerülik.” 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/az-rmdsz-polgari-alairasgyujtese-osszel-indul
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Pozsony és Budapest nem söpri a szőnyeg alá a vitás kérdéseket 
2013. február 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter szerint Pozsony és Budapest nem söpri szőnyeg 

alá a vitás kérdéseket, mindössze arról van szó, hogy ezek miatt nyilvánosan nem 

támadják egymást és nem kürtölik velük tele a sajtót. A sajtóban Ivan Gašparovič szlovák 

államfő hivatalos budapesti látogatása kapcsán jelentek meg olyan vélemények, miszerint 

azért jó most Pozsony és Budapest viszonya, mert a felek a vitás kérdésekkel nem 

foglalkoznak. 

 

Negyvennyolc elsőst írattak be a református alapiskolákba 
2013. február 23. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén öt egyházi alapiskola működik.  A 

négy egyházközségi és egy egyházmegyei fenntartású alapiskolába  48 leendő elsőst írattak 

be a szülők a 2013/2014-es  tanévre. 

 

Átadták a Harmónia-díjakat 
2013. február 24. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Szombaton került sor a Harmónia 2013 díjkiosztó gálára a dunaszerdahelyi Városi 

Művelődési Központban. Az elismeréseket másodszor ítélték oda a felvidéki zenei élet 

élenjáró képviselőinek egy szakmai kuratórium döntése alapján. 

 

Duray: Elhallgatják Kassa multietnicitásának jellegét 
2013. február 24. – Felvidék Ma 

„Ha cinikus akarnék lenni, azt mondanám, az lepett volna meg, ha nem akarták volna 

kihagyni a magyarokat a kulturális fővárosi rendezvényekből. De nem volna helyes 

cinikusan viszonyulni ehhez a kérdéshez, mert az európai kulturális fővárosok kiválasztása 

sajátos szempont szerint történik, mégpedig a helynek a multietnicitása a döntő, nem 

pedig a hely multikulturális jellege.” 

 

Újabb határátkelők nyílnak, felújítják a Budapest-Belgrád vasútvonalat 
2013. február 22. – Vajdaság Ma, MTI, Magyar Szó 

Újabb határátkelők megnyitásáról, a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról tárgyalt 

pénteken Belgrádban Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági 

államtitkára. Az MTI-nek telefonon nyilatkozva a politikus elmondta: megbeszélései 

keretében találkozott a magyar-szerb gazdasági vegyes bizottság társelnökével, Goran 

Knežević mezőgazdasági, erdő- és vízgazdálkodási miniszterrel és olyan szerb vállatok 

képviselőivel, akik érdekeltek az együttműködésben magyar cégekkel. 
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http://www.bumm.sk/79079/pozsony-es-budapest-nem-sopri-a-szonyeg-ala-a-vitas-kerdeseket.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/38139-negyvennyolc-elsost-irattak-be-a-reformatus-alapiskolakba
http://www.hirek.sk/kultura/20130224103831/Atadtak-a-Harmonia-dijakat.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/38147-duray-elhallgatjak-kassa-multietnicitasanak-jelleget-
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18067/Ujabb-hataratkelok-nyilnak--felujitjak-a-Budapest-Belgrad-vasutvonalat.html
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Vajdasági és magyar témák az EP állásfoglalásában 
2013. február 22. – Magyar Szó 

Az Európai Parlament Külügyi Bizottsága a közelmúltban elfogadta a Szerbiáról szóló idei 

évi állásfoglalásának javaslatát, amelyet március 13-án vitat meg az EP plénuma, szavazni 

pedig egy nappal később fognak a dokumentumról a képviselők. A 79 pontból álló 

állásfoglalás javaslatában helyet kaptak azok a módosítási indítványok is, amelyeket 

Schöpflin György és Gál Kinga európai parlamenti képviselők nyújtottak be a Vajdasági 

Magyar Szövetséggel folytatott egyeztetések mentén. Ezen indítványok egy része Vajdaság-

vonatkozású, más részük pedig célirányosan a vajdasági magyarság számos aktuális 

problémájával foglakozik. 

 

„Megalapozott optimizmus” 
2013. február 23. – Magyar Szó 

A Berlinből visszatérő Aleksandar Vučić szerb kormányalelnök, a Szerb Haladó Párt 

elnöke szerint a közeljövőben végre lehet hajtani azokat a dolgokat, amelyeket a 

csatlakozási tárgyalások elnyerésének vonatkozásában elvárnak Szerbiától, és meg lehet 

szerezni Németország támogatását. Szerbiának soha nem volt ekkora tekintélye 

Németországban – véli Vučić. 

 

Vackor harmadszor is magyar iskolába csalogat 
2013. február 23. – Magyar Szó 

A harmadik évben Vackor, az iskolába induló kismackó a Magyar Nemzeti Tanács 

beiskolázási programjának kabalafigurája, s az, hogy ezt a programot immár Vackor-

programként emlegetjük, egyfajta bejáródott aktivitást sugall. – Ha Vackorról a vajdasági 

magyar oktatás jut eszünkbe, akkor azt gondolom, hogy jó úton járunk, hiszen behoztunk a 

köztudatba egy olyan figurát, amelyhez tartalom kapcsolódik – mondta Joó Horti Lívia, az 

MNT közoktatási bizottságának elnöke. 

 

Csorba Béla a VMDP új elnöke 
2013. február 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Tisztújító kongresszust tartott szombaton Óbecsén a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, 

amelyen 154 küldöttből 138-an támogatták az elnöki tisztségért egyedüliként induló 

Csorba Bélát. Ágoston András visszavonul az aktív politizálástól, így a VMDP eddigi elnöke 

nem is vállalta a jelölést. Gusztony András 130, Kovács László 73 szavazattal lett a párt 

alelnöke. 

 

Pásztor: egy maroknyi bitang nem terrorizálhatja a polgárokat 
2013. február 23. – Vajdaság Ma 

Az állam nem hunyhat szemet a mindennapos lopások, betörések, esetleg fiatalemberek 

verekedése miatt, amit egyesek politikai népszerűsítésük céljából nemzetek közötti 
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http://www.magyarszo.com/hu/1889/kozelet_politika/92531/Vajdas%C3%A1gi-%C3%A9s-magyar-t%C3%A9m%C3%A1k-az-EP-%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s%C3%A1ban.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1890/kozelet_politika/92587/%E2%80%9EMegalapozott-optimizmus%E2%80%9D.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1890/kozelet_oktatas/92578/Vackor-harmadszor-is-magyar-iskol%C3%A1ba-csalogat.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14983/Csorba-Bela-a-VMDP-uj-elnoke.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5465/Pasztor-egy-maroknyi-bitang-nem-terrorizalhatja-a-polgarokat.html
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összetűzésnek kiáltanak ki, mondta a Politikának nyilatkozva Pásztor István, a vajdasági 

képviselőház elnöke, az észak-vajdasági települések polgáraival való találkozója után. 

 

Magyar-szerb klaszter együttműködési workshop Szabadkán 
2013. február 23. – Vajdaság Ma 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Szabadkai Regionális Gazdasági 

Kamara partnerségével „KKV-k nemzetköziesedése a határmenti régióban” (SMEINT) 

címmel közös projektet valósít meg a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Program támogatásával. A projekt keretében február 26-án klaszter 

együttműködési workshop kerül megrendezésre Szabadkán, amelynek célja bemutatni a 

magyar-szerb legjobb gyakorlatokat klaszter témakörben. 

 

Ünnepélyes megnyitó és a honosítási kérelmek átadása 
2013. február 23. – Magyar Szó 

Magyarország belgrádi nagykövetségének konzuli osztálya pénteken immár negyedik 

alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot Székelykevén. Ritecz Miklós főkonzul 

és munkatársai ezúttal közel ötven honosítási kérelmet vettek át a helybeliektől. A 

nagykövetség munkatársai az új CMH irodában fogadták a polgárokat. Ritecz Miklós 

főkonzul kiemelte: Székelykevén lassan minden magyar polgár megszerzi a magyar 

állampolgárságot. 

 

Kisebbségi jogok és tolerancia 
2013. február 23. – Pannon RTV 

A fiatalok tanuljanak meg együtt élni más nemzetiségű társaikkal – ez volt a fő mottója 

annak az oktatóprogramnak, amelyet a Magyar Házban tartottak Szabadkán. Kisebbségi 

jogok és a tolerancia elnevezésű rendezvényen a magyarok jogaira is felhívták a figyelmet, 

kitérve az együttélés és együttműködés elveire. 

 

VMDK bírálja a VMSZ-t 
2013. február 23. – Pannon RTV 

Bírálja a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a Vajdasági Magyar Szövetséget, 

mert a párt koalícióra lépett a haladókkal és a szocialistákkal Nagybecskereken. A VMDK 

azt a kérdést tette fel, hogy a VMSZ szavazói vajon egyetértenek-e az új koalícióval. 

 

Számokba fojtva 
2013. február 23. - Matuska Márton - Magyar Nemzet 

Változás következhet be Szerbia és Magyarország viszonyában az 1940-es években 

elkövetett atrocitások tekintetében. Januárban a magyar fegyveres erők által elkövetett 

kegyetlenkedésekre emlékeztek, amin a magyar kormány képviselői részt vehettek. Az első 

újvidéki razzia áldozatainak emlékünnepségén hiába szerettek volna a vajdasági magyarok 

nem vehettek részt, még Pásztor István a VMSZ elnöke is elutasításban részesült. 
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(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. február 23-i számában olvasható.) 

 

A cserkészet világnapjáról emlékeztek meg Temerinben 
2013. február 24. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség az idén is megemlékezett a cserkészet 

világnapjáról, lord Robert Baden-Powellnek, a mozgalom megalapítójának 

születésnapjáról. Az egész napos ünnepségnek ezúttal Temerin adott otthont. Közel 160 

cserkész gyűlt össze ma Vajdaság minden tájáról: Muzslyáról, Szabadkáról, Kishegyesről, 

Kispiacról, Noszáról, Királyhalmáról, Topolyáról, és Temerinből, hogy együtt legyen ezen a 

jelentős napon. 

 

Kiosztották a Vajdasági Művelődési Intézet díjait 
2013. február 24. – Pannon RTV 

A Vajdasági Művelődési Intézet 2012-es évi elismeréseit pénteken osztották ki a 

tartományi képviselőház dísztermében. A díjazottakat Bojan Pajtić, a tartományi kormány 

elnöke köszöntötte. A Kultúra Szikrái Díjat – amelyet a 35 évnél fiatalabb kortárs 

alkotóknak ítélnek oda – az idén Balázs Áron, az Újvidéki Színház színésze kapta. 

 

Megérkeztek a kétnyelvű táblák Vukovárra: ismét tiltakozásra készülnek 
2013. február 22. – Vajdaság Ma 

Megérkeztek az első kétnyelvű táblák Vukovárra, hamarosa pedig fel is szerelik azokat a 

helyi állami közigazgatási hivatal épületére. A horvátok jogait védő vukovári szervezet 

szerdán mozgósította tagjait, hogy az első kétnyelvű táblák felhelyezésének idején békés 

tüntetés formájában fejezzék ki elégedetlenségüket azzal kapcsolatban, hogy a városban a 

cirill írásmód használatát a latinnal egyenrangúvá teszik. 

 

Stefan László megemlékezés 
2013. február 24. – volksgruppen.orf.at 

A kismartoni egyházmegye első püspöke, Stefan László születésének 100. évfordulójáról 

emlékeztek meg Burgenlandban Erdő Péter esztergom-budapesti érsek és ausztriai 

egyházi méltóságok részvételével. A szombati jubileumi megemlékezésen szimpóziummal 

és könyvbemutatóval idézték fel Stefan László életét és munkásságát. 

 

Ismét Bécsben járt Böjte Csaba 
2013. február 24. – volksgruppen.orf.at 

A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom összejövetelének vendége volt február 23-án 

Böjte Csaba testvér, aki beszámolót tartott a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi 

helyzetéről. 
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Nečas bocsánatkérése a németektől történelmi tett 
2013. február 22. – MTI, bumm.sk 

Történelmi tettként értékelik a vezető cseh napilapok pénteken Petr Nečas cseh 

miniszterelnök csütörtöki müncheni beszédét, amelyben bocsánatot kért a 

szudétanémetektől a második világháború utáni kitelepítésükért Csehszlovákiából. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 
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