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Szatmáry: újabb irodákkal bővülhet a Kárpát Üzleti Régió 
2013. február 25. – MTI, Fidesz.hu 

További irodákkal bővülhet a Kárpát Üzleti Régió a közeljövőben - mondta a 

Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Nemzeti Összetartozás Bizottsága hétfői 

ülésén. Szatmáry Kristóf szólt arról is, hogy a kétnyelvű feliratok kapcsán elég eltérőek a 

viszonyok a határon túli területeken: Kárpátalján alulról jövő kezdeményezés kevés van, 

Romániában létezik önkormányzati szervezésű mozgalom, Szerbiában is életre hívtak 

ilyet, és fel is vették a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Tanács elnökével egyeztetés céljából. 

Felvidéken konzultáltak magyar cégekkel, hogy magyar nyelvű feliratok megjelenjenek. 

Kérdésként vetődik fel ugyanakkor, hogy nem kontraproduktív-e ha kormányzati szinten 

kapcsolódnak be ebbe a folyamatba - jegyezte meg. 

 

Tőkés: a magyarellenesség a posztkommunista visszarendeződés 
megnyilvánulása 
2013. február 25. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A posztkommunista visszarendeződés egyik aggasztó megnyilvánulása a Romániában 

felerősödött magyarellenesség - vélekedett Tőkés László európai parlamenti képviselő, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke hétfői nyilatkozatában. A Kommunizmus 

Áldozatainak Emléknapja alkalmából kiadott nyilatkozatban Tőkés László úgy értékelte, 

hogy Romániában folytatódik a Ceauşescu-korszakra emlékeztető asszimilációs politika, 

valamint a „verbális magyarellenes agresszió” a román médiában. 

 

Ponta: Tőkés László románellenes érdekeket képvisel 
2013. február 25. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

Victor Ponta miniszterelnök szerint Tőkés László a románellenes érdekeket képviseli, és 

azok pénzelik őt, akik Románia lejáratásában érdekeltek. A kormányfő hétfőn reagált az 

európai parlamenti képviselő aznapi nyilatkozatára. „Tőkés László horthysta nyelvezetet 

használ. De szeretném leszögezni, hogy a romániai magyar kisebbség rendkívül fontos, 

ugyanazoknak a jogoknak örvend, mint a románság, és egyedüli legitim képviselője az 

RMDSZ, hiszen rájuk szavaztak. Tőkés úr pártjára senki sem szavazott, legfeljebb 

Budapest” - mondta Victor Ponta. 

 

Megállapodást kötött az MKP és a Most-Híd Besztercebánya megyében 
2013. február 25. – hirek.sk, Új Szó 

Megállapodást kötött az őszi megyei önkormányzati választásokkal kapcsolatos 

együttműködésről a Magyar Koalíció Pártja és a Most-Híd Besztercebánya megyében. 

Mindkét párt csökkentett létszámú képviselőjelöltet állít a megyei választások során, mert 

úgy látják, hogy veszélybe kerülhetnek a magyar választópolgárok szavazatai. A 

megegyezés értelmében a Rimaszombati járásban a lehetséges 6 képviselői helyre mindkét 
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http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=189325
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71635
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71635
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71638
http://www.hirek.sk/belfold/20130225182909/Megallapodast-kotott-az-MKP-es-a-Most-Hid-Besztercebanya-megyeben.html
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párt 4-4, a Losonci  járásban lehetséges 5 helyre 3-3, a Nagykürtösi és a Nagyrőcei 

járásban megszerezhető 3-3 helyre pedig 1-1 képviselőjelöltet állít. Szerződésbe foglalták 

azt is, hogy egymás jelöltjeit nem véleményezik és pozitív kampányt folytatnak a 

választások kapcsán. 

 

Semjén Zsolt Sepsiszentgyörgyön ünnepel március 15-én 
2013. február 25. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Elfogadta a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak a március 15-i ünnepi megemlékezésre 

szóló meghívását Semjén Zsolt, magyar kormányfő-helyettes. A magyar politikai 

alakulatok az előző évekhez hasonlóan idén is együtt ünnepelnek a városközpontban. 

 

A jövő héten Bukarestbe látogat Martonyi János 
2013. február 25. – maszol.ro, MTI, Nyugati Jelen 

Jövő hétfőtől kétnapos hivatalos látogatást tesz Bukarestben Martonyi János 

külügyminiszter román kollégája, Titus Corlățean meghívására - közölte a tárca hétfőn az 

MTI-vel. Kiemelték, hogy a találkozón lehetőség nyílik az elmúlt időszak eseményeinek 

áttekintésére és a jövőbeli együttműködés irányainak egyeztetésére. A magyar tárcavezető 

jövő hétfőn Bukarestben megnyitja Bánffy Miklós író, volt külügyminiszter 

emlékkiállítását, amely a bukaresti magyar nagykövetség és a Balassi Intézet bukaresti 

Magyar Kulturális Központja kezdeményezésére valósul meg - olvasható a közleményben. 

 

Székely lobogókkal várják Bayer Zsolték a Budapestre látogató Victor Pontát 
2013. február 25. – transindex.ro 

Székely zászlók rengetegével fogja várni a Budapestre látogató „betegesen magyarfóbiás és 

Székelyföldet háromfelé tépni akaró" Victor Pontát a Civil Összefogás Fórum és a 

Békemenet – olvasható a szervezet közleményében. A többek közt Bayer Zsolt nevével 

fémjelzett szervezet közleménye felszólítja a szimpatizánsait: március 9-én ne hagyják, 

hogy „a Mesterházy-féle Stockholm-szindrómás balekok” lejárassák a nemzetet.  

„Mutassuk meg, hogy jobbak, erősebbek vagyunk, és mindenek előtt többen vagyunk, mint 

a "rárontók"! Legyünk ott március 9-én sok-sok székely zászlóval a Sportaréna előtt! 

 

Több székelyföldi RMDSZ-vezető ott lesz a marosvásárhelyi 
autonómiatüntetésen 
2013. február 25. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) több székelyföldi politikusa is jelen 

lesz a március 10-i marosvásárhelyi autonómiatüntetésen, annak ellenére, hogy 

szombaton Kelemen Hunor bejelentette: a szövetség nem vesz részt a tiltakozáson. A 

maszol.ro portál közlése szerint Tamás Sándor, az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/sepsiszentgyorgyon-unnepel-marcius-15-en-semjen-zsolt
http://maszol.ro/index.php/kulfold/9152-a-jovo-heten-bukarestbe-latogat-martonyi-janos
http://itthon.transindex.ro/?hir=32190
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136353&cim=tobb_szekelyfoldi_rmdsz_vezeto_ott_lesz_a_marosvasarhelyi_autonomiatuntetesen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136353&cim=tobb_szekelyfoldi_rmdsz_vezeto_ott_lesz_a_marosvasarhelyi_autonomiatuntetesen
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elnöke hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be: a megyei RMDSZ-vezetők és polgármesterek 

részt vesznek a március 10-i marosvásárhelyi autonómiatüntetésen és a demonstráció 

szervezésébe is besegítenek. 

 

Kovács Péter: nyílt levelek sorozatából nem lesz autonómia 
2013. február 25. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Toró T. Tibor nem képes felismerni, hogy az autonómiaharcban, a nemzeti szimbólumok 

használatának kérdéskörében, az alkotmány módosításakor, vagy az új gazdasági 

fejlesztési régiók kialakításánál a román döntéshozókkal, a román pártokkal állunk 

szemben, őket kell meggyőznünk az igazunkról – mondta hétfőn Kovács Péter. Az RMDSZ 

főtitkára az EMNP elnökének arra a kijelentésére reagált, miszerint az RMDSZ 

megtagadta a székely zászlót és kétségbe vonta a március 10-i autonómiatüntetés 

létjogosultságát. 

 

785 küldött lesz az RMDSZ XI. Kongresszusán 
2013. február 25. – transindex.ro 

A Szövetség XI. Kongresszusára Csíkszeredában kerül sor, 2013. május 25-én, az RMDSZ 

Szövetségi Képviselők Tanácsának február 23-i, marosvásárhelyi ülésén elfogadott 

határozata értelmében. „A Szövetségi Képviselők Tanácsa szombati gyűlésén határozatban 

döntött a kongresszusi mandátumok elosztásáról, amely szerint kongresszusi korporatív 

küldöttek a Főtitkárság és az SZKT testületének tagjai, illetve a polgármesterek és a városi 

alpolgármesterek” – nyilatkozta Kovács Péter főtitkár. 

 

Etnikai dimenziót kaptak Marosvásárhelyen az átmenet problémái 
2013. február 25. – transindex.ro 

A fekete március eseményeinek történeti feltárására törekszik László Márton és Novák 

Csaba Zoltán könyve, A szabadság terhe. 

 

A nemzetállamiságot fogják hangsúlyozni az új alkotmányban 
2013. február 25. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nemzetállamiság, román hivatalos állami nyelv és közigazgatási átszervezés – ezt fogják 

hangsúlyozni az alkotmánymódosítási eljárásban a liberálisok a párt szombaton elfogadott 

határozata szerint. 

 

Feladás helyett építkezés – Nemzetstratégia vagy nemzetveszejtés? 
2013. február 25. – Erdély Ma 

Demeter László megyei tanácsos, Kovászna megye szórványprogramjának vezetője nyílt 

levélben reagált Szász Jenőnek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetőjének a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fórumán elhangzott kijelentéseire, melyekben a 

szórványban élő magyarok „kontrollált visszavonulási” lehetőségeit taglalta. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32194
http://itthon.transindex.ro/?hir=32197
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19698
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136314&cim=a_nemzetallamisagot_fogjak_hangsulyozni_az_uj_alkotmanyban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136329&cim=feladas_helyett_epitkezes_nemzetstrategia_vagy_nemzetveszejtes
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Kit és miért zavar a Székely Szabadság Napja? 
2013. február 25. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, MTI 

Sajnos a negyven év diktatúrát a romániai magyarság életében olyan két évtized követte, 

amikor az egypártrendszer, a nemzeti érdeket feladó szervilis politika érvényesült. A 

kommunizmus szelleme tovább kísértett – fogalmazta meg a kommunista rendszer 

áldozatainak emléknapján tartott sajtótájékoztatóján Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt 

elnöke. 

 

Sándor Krisztina: a magyar kormánynak támogatnia kellene a Mikó Imre 
tervet 
2013. február 25. – Erdély Ma 

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke és Zatykó 

Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke hétfőn, február 15-én a Magyar Országgyűlés 

Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén vettek részt. Sándor Krisztina 

hozzászólásában örömét fejezte ki, hogy rendszeres kapcsolat alakult ki az EMNT 

Gazdasági és vidékfejlesztési szakbizottsága, valamint a magyar kormány Kárpát-

medencei gazdaságpolitikáért felelős államtitkársága között. Felkérte a bizottságot, 

valamint a jelenlevő illetékeseket, hogy járuljanak hozzá, hogy a Mikó Imre tervként 

megismert erdélyi gazdaságfejlesztési terv a következő évben szerepeljen a magyar 

kormány által támogatott fejlesztési tervek között. 

 

A székely zászló-balhé igaz története 
2013. február 25. – Kelemen Attila Ármin – transindex.ro 

A Transindex véleményrovatában Kelemen Attila Ármin a székely zászló-ügy „igaz 

történetét” fogalmazta meg.  

 

Bővülhet-e közösségi jogokkal a román alkotmány? 
2013. február 25. – maszol.ro 

Székelyföldön a magyar legyen a második hivatalos nyelv – többek között ezt javasolja 

majd az alkotmánymódosítás szakmai és közvitáját lebonyolító Alkotmányozó Fórumban 

Varga Attila alkotmányjogász, akit az RMDSZ javasolt korábban szakértőként a testületbe. 

Javaslata természetesen nem ebben a megfogalmazásban hangzik majd el. A volt RMDSZ-

es képviselő a maszol.ro-nak elmondta, szerinte az alkotmányban szerepelnie kell majd 

egy olyan cikkelynek is, amely szerint azokban a közigazgatási egységekben, ahol ötven 

százalék fölötti egy adott kisebbség lakossági aránya, az illető kisebbség nyelve második 

hivatalos nyelvként működjön. 

 

Az SZKT-n véget ért a vásárhelyi RMDSZ hercehurcája 
2013. február 25. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Úgy tűnik, a szombati marosvásárhelyi SZKT véget vetett az RMDSZ marosvásárhelyi 

szervezete körüli hercehurcának. Kelemen Hunor szövetségi elnök nyilvánvalóvá tette, 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136346&cim=kit_es_miert_zavar_a_szekely_szabadsag_napja
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136347&cim=sandor_krisztina_a_magyar_kormanynak_tamogatnia_kellene_a_miko_imre_tervet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136347&cim=sandor_krisztina_a_magyar_kormanynak_tamogatnia_kellene_a_miko_imre_tervet
http://kelemen.transindex.ro/?cikk=988
http://maszol.ro/index.php/belfold/9122-bovulhet-e-kozossegi-jogokkal-a-roman-alkotmany
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/az-szkt-n-veget-ert-a-vasarhelyi-rmdsz-hercehurcaja
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hogy a Deus Providebit Házban szervezett közgyűlésen megválasztott Peti Andrásnak 

szavaz bizalmat. 

 

Milyen egyetem legyen a Sapientia? 
2013. február 25. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Makó Zoltán a Sapientián tapasztalható „realitást valamilyenképpen a normalitás felé” 

mozdítaná, Kósa István pedig az intézmény imázsán és kommunikációján javítana. Az 

egyetem csíkszeredai karait a következő években vezető két dékánnal beszélgetett a 

Székelyhon. 

 

Birság a magyar nyelvismeret megköveteléséért Csíkszeredában 
2013. február 25. – maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

Megbírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) Ráduly Róbertet, 

Csíkszereda polgármesterét, mert a város főépítészi posztjára kiírt versenyvizsgán 

jelentkezési feltételként szerepelt a magyar nyelvtudás. A hatóság a Hargita és Kovászna 

megyei Román Civil Szervezetek Fórumának feljelentése nyomán vizsgálta az ügyet. 

 

Hunor, figyu 
2013. február 25. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

Szigeti L. Péter szerint „Kongresszusra készül a Kelemen-stáb, májusban lesz az első 

igazán nagy értékelés, mióta Markó átadta a stafétát. (Átvették? Egyáltalán átadta?) A 

hétvégi SZKT-n felsejlő előkészületekből az látszik, az RMDSZ komolyan vette a tavalyi 

választások bizonyítványát, megértette a buktát, és kicsit újra akarja fazonírozni magát, 

néppártosít”. 

 

Székely lobogó az autonómiaigény kifejezésére 
2013. február 25. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Több száz csíkszeredai polgár jelenlétében a Szabadság téren ünnepélyes keretek között 

vonták fel a székely zászlót hétfőn délután. A jeles eseménnyel a szervezők a székelység 

autonómiaigényére kívánták felhívni a figyelmet. 

 

Román autonómiaigény 
2013. február 26. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „A legbosszantóbb ebben a disputában az – amire a 

székelyzászló- ügy farvizén, egyfajta társított témaként felmelegített vita is rávilágított –, 

hogy számos román politikus és véleményformáló számára teljesen újszerű követelésnek 

számít az autonómia forszírozása, amelynek megvalósítására mintha eddig csak titokban, 

egymás között szervezkedtek volna a magyarok”. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/milyen-egyetem-legyen-a-sapientia
http://maszol.ro/index.php/belfold/9148-birsag-a-magyar-nyelvismeret-megkoveteleseert-csikszeredaban
http://manna.ro/velemeny/hunor-figyu-2013-02-25.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-szabadsag-teren-felvontak-a-szekely-lobogot
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=71665
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Kukába kerültek Mátyás koszorúi 
2013. február 26. – Krónika, Szabadság 

Kukába dobták a Mátyás király szülőházánál pénteken elhelyezett, piros-fehér-zöld 

szalagokkal ellátott emlékkoszorúkat a Ion Andreescu Képzőművészeti és Formatervezői 

Egyetem alkalmazottai Kolozsváron. Fodor Tamás kolozsvári magyar konzul és az RMDSZ 

kolozsvári szervezetének képviselői kiemelték az eldobott koszorúkat a kukából, és a 

Mátyás király szoborcsoport talapzatánál helyezték el. 

 

Kihallgatott szervezők 
2013. február 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Többórás kihallgatás után távozhatott az ügyészségről tegnap Kisné Portik Irén és Selyem 

Antónia, a gyergyószentmiklósi Wass Albert-megemlékezés két szervezője. Ellenük 

gyanúsítottként büntetőeljárás van folyamatban. 

 

Román irredenta szöveg a Szentháromság-szobron 
2013. február 26. – Krónika  

Egyelőre ismeretlen személyek a „Besszarábia román föld” szöveget fújták festékpisztollyal 

az újaradi Szentháromság-szobor talapzatára. Bognár Levente alpolgármester az Aradi 

Híreknek elmondta, intézkedni fog, hogy a revizionista feliratot letakarítsák az 

emlékműről, ugyanakkor ismeretlen tettes ellen feljelentést tesznek. 

 

Képzés a Mikó-terv mentén 
2013. február 26. – Krónika, Nyugati Jelen 

Agrárium, erdőgazdálkodás és finanszírozási lehetőségek címmel tartottak kétnapos 

szakmai képzést a hétvégén Székelyudvarhelyen, amelyen az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács kezdeményezésére elkészült Mikó Imre-tervről értekeztek a jelenlevők. 

 

A Híd zászlajára tűzte a vasúti kétnyelvűséget 
2013. február 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A Híd törvénymódosító javaslatok beterjesztésére és kormányzati tárgyalásokra készül a 

kétnyelvűség ügyében. Kassai és komáromi találkozóikat követően nyilatkozatban szólítják 

fel Robert Fico miniszterelnököt a helyzet rendezésére. 

 

Színvonalasabb felvidéki tudósítások készülhetnek 

2013. február 25. – hirek.sk 

Az MTVA Kós Károly Kollégiuma a külhoni magyar újságíróképzés támogatására szakmai 

továbbképzést tartott a felvidéki Abroncsosban a közmédia felvidéki és kárpátaljai stábjai 

számára. A szakmai továbbképzés elsősorban stilisztikai, szerkesztési, operatőri, vágói, 

videó-újságírói és beszédtechnikai területeken próbálta erősíteni a stábok felkészültségét. 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=71663
http://www.bumm.sk/79160/a-hid-zaszlajara-tuzte-a-vasuti-ketnyelvuseget.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130225141432/Szinvonalasabb-felvideki-tudositasok-keszulhetnek.html
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Farkas Iván: legyen átlátható és igazságos az uniós alapok felhasználása 
2013. február 25. – hirek.sk 

A kormánynak az uniós alapok felhasználásának folyamatát átláthatóvá, igazságossá és 

területi szempontból kiegyensúlyozottá kell tennie –közölte állásfoglalásában Farkas Iván, 

a Magyar Közösség Pártja gazdasági és régiófejlesztési alelnöke a Szlovákiát érintő EU-s 

pénzügyi szankciókkal kapcsolatban. 

 

Rossz ötlet a szórvány felszámolása 
2013. február 26. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

„Az ilyen fajta gondolkodás elfogadhatatlan, és a pokolba vezet. Ezt semmiképpen sem 

támogatom” – mondta az Új Szónak Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, aki az MKP 

Országos Tanácsának tagjaként vett részt a KMKF ülésén. Bárdos Szász Jenő azon 

kijelentésére reagált így, miszerint kutatás tárgya lehet annak felmérése, nem jelent-e 

alternatívát az egyes magyar közösségek számára a helyben maradás ösztönzése helyett az 

„önkéntes területfeladás”. 

 

Bukott politikus eredménye 
2013. február 26. – Új Szó 

A szórványmagyarság áttelepítését mint alternatívát felvető Szász Jenő megosztó 

személyiségnek számít – írja a korábbi MPP-elnökről az Új Szó. A pozsonyi napilap 

megjegyzi, a Nemzetstratégiai Intézet megalakításával „egyfajta duplicitás jött létre. Az 

Orbán-kormány ugyanis megalakulása után nem sokkal már alapított egy hasonló jellegű 

intézményt: a Nemzetpolitikai Kutatóintézet szakértők szerint az elmúlt két évben komoly 

szakmai munkát végez. 

 

Ellopták Mátyás király mellszobrát 
2013. február 25. – Magyar Szó 

Vasárnap este ismeretlen tettesek ellopták Mátyás király mellszobrát a kishegyesi iskola és 

templom közötti szoborparkból. 

 

Mégis Halász Béla (lesz) a püspök 
2013. február 25. – Magyar Szó 

Közleményben tudatta a Magyar Szó szerkesztőségével a szerbiai református keresztyén 

egyház Zsinati Tanácsa, hogy a tanács szombaton megtartott ülésén megtárgyalta a 

püspökválasztással kapcsolatos fellebbezéseket. Halász Béla bemutatta a képesítéséről 

szóló honosítási dokumentumot, amit korábban kért tőle a testület, s ezt követően a tanács 

úgy határozott, hogy az e döntéssel kapcsolatos fellebbezési határidő elmúltával Halász 

Bélát tekinti az egyház megválasztott püspökének. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130225161821/Farkas-Ivan-legyen-atlathato-es-igazsagos-az-unios-alapok-felhasznalasa.html
http://www.magyarszo.com/hu/1892/kozelet_bunugy/92677/Ellopt%C3%A1k-M%C3%A1ty%C3%A1s-kir%C3%A1ly-mellszobr%C3%A1t.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1892/kozelet/92680/M%C3%A9gis-Hal%C3%A1sz-B%C3%A9la-(lesz)-a-p%C3%BCsp%C3%B6k.htm
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Élményszerű tanítás-tanulás 
2013. február 25. – Magyar Szó 

Élményszerű tanítás-tanulás címen, szombaton hatodik alkalommal szervezte meg az 

Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete éves közoktatási konferenciáját 

Szabadkán, a Majsai Úti Általános Iskolában. De Negri Ibolya, az egyesület elnöke 

elmondta, hogy az ilyen formában, konferenciaként megrendezett továbbképzéseken a 

gyakorló pedagógusok megismerkedhetnek a pedagógia új módszereivel, vívmányaival. 

 

Rehabilitálás – elméletben 
2013. február 25. – Magyar Szó 

A Magyar Szó tavaly szeptember végén cikkezett először az újvidéki Sz. Piroska 

rehabilitálási ügyéről, amely a minisztériumi utasítások hiányában teljesen zsákutcába 

jutott. Mint akkor arról beszámoltunk, Sz. Piroskát és három elhunyt családtagját az 

újvidéki Felső Bíróság 2011. február 22-én rehabilitálta. Bozóki Antal ügyvéd szerint a 

jogerős, végrehajtható bírósági döntés ellenére sem lehet megvalósítani a rehabilitációból 

eredő jogokat 

 

Külhoni óvodák után a kisiskolások éve következik 
2013. február 25. – Magyar Szó 

A Külhoni magyar óvodák éve program keretében szombaton negyedik alkalommal került 

sor egynapos képzésre az óbecsei Labud Pejović Gyermekkertben. Az előadókat ezúttal is 

mintegy 60 vajdasági óvónő hallgatta érdeklődéssel, akik Óbecséről és környékéről, 

Szenttamásról, Begaszentgyörgyről, Temerinből, Törökbecséről és Adáról érkeztek. Joó 

Horti Lívia, az MNT oktatási bizottságának elnöke elmondta, tavaly, a külhoni magyar 

óvodák éve kapcsán az MNT a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával tavaly már 

több továbbképzést szervezett a magyar csoportokban tanító óvodapedagógusok részére, 

ezeken fél év alatt négy alkalommal összesen 210 óvónő vett részt. 

 

Leépülő néprajzkutatás – az MNT közleményben reagált 
2013. február 25. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala közleményben reagált a Magyar Szóban 

megjelent Leépülő néprajzkutatás című cikkre. Mint kiemelik: az MNT ily módon értesült 

arról, hogy a Kiss Lajos Néprajzi Társaság rendkívüli tisztújító közgyűlésén lemondó 

elnök, Papp Árpád, indoklásában azt állította, hogy egy központon keresztül néhány ember 

dönt arról, mire van pénz a néprajz területén. Szerinte ez leépüléshez vezetett. Ezért az 

MNT fontosnak tartja, hogy beszámoljon azokról a projektumokról, amelyeket 2010 óta 

megvalósítottak. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1892/kozelet_oktatas/92644/%C3%89lm%C3%A9nyszer%C5%B1-tan%C3%ADt%C3%A1s-tanul%C3%A1s.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1892/kozelet/92642/Rehabilit%C3%A1l%C3%A1s-%E2%80%93-elm%C3%A9letben.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1892/kozelet_oktatas/92638/K%C3%BClhoni-%C3%B3vod%C3%A1k-ut%C3%A1n-a-kisiskol%C3%A1sok-%C3%A9ve-k%C3%B6vetkezik.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=48057
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Honosítás-hamisításon bukott le a levéltár-igazgató 
2013. február 25. – Kárpátinfo 

Vesztegetésen érték tetten a Megyei Állami Levéltár igazgatóját a kárpátaljai rendőrség 

munkatársai. A megyei ügyészség közleménye szerint a levéltáros 1000 eurót követelt és 

vett át annak fejében, hogy egy arra illetéktelen személy felmenőjének nevére hamis 

kárpátaljai születési igazolást állítson ki az általa vezetett hivatal. A kárpátaljai lapokban 

megjelent beszámolók szerint az eset az egyszerűsített magyar honosítási eljárással 

hozható összefüggésbe. 

 

A KMPSZ által szervezett „A kárpátaljai magyar oktatás helyzete és 
lehetőségei a nyelvtörvény tükrében” témájú konferencia állásfoglalása 
2013. február 25. – Kárpátinfo 

A kárpátaljai magyarság pozitívan fogadta az ukrán nyelvtörvényt. Viszont aggodalomra 

ad okot, hogy a regionális nyelvekről szóló törvény bevezetése kapcsán a politikusok egy 

része mindezt úgy interpretálja, hogy a törvény csak az orosz kisebbségre vonatkozik és 

más nemzetiségek esetében bevezetése nem indokolt. 

 

Ülést tartott a vinkovci magyar egyesület 
2013. február 25. – Új Magyar Képes Újság 

A múlt héten tartotta évi közgyűlését a Vinkovci Magyar Kultúregyesület, beszámoltak az 

elmúlt hónapok eseményeiről, a megalakulástól eltelt időszakról, valamint vázolták az 

egyesület idei terveit. 

 

Új elnök a pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Idegenforgalmi Egyesület 
élén 
2013. február 25. – RTV Slovenija Hidak 

Tisztújító közgyűlés volt Pártosfalván. A helybeli Ady Endre Művelődési és Idegenforgalmi 

Egyesület élén a következő mandátumban Vörös Ladislav lesz. 

 

„Vidám dalok” három nyelven 
2013. február 25. – Volksgruppen 

Vasárnap délután a nagybárándi KUGA Kultúrközpontban „Vidám dalok“ csendültek fel 

három nyelven a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület legújabb kiadványának 

bemutatóján. A „Vidám dalok“ című, horvát, magyar és német nyelvű daloskönyv és CD a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület kiadványa. A dalok szerzője Kramer Gizela, 
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http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/honositas-hamisitason-bukott-le-leveltar-igazgato
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna-kultura/kmpsz-altal-szervezett-karpataljai-magyar-oktatas-helyzete-es-lehetosegei-nyelvtorveny-tukreben-temaju-konferencia-allasfoglalasa
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna-kultura/kmpsz-altal-szervezett-karpataljai-magyar-oktatas-helyzete-es-lehetosegei-nyelvtorveny-tukreben-temaju-konferencia-allasfoglalasa
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4265-uelest-tartott-a-vinkovci-magyar-egyesuelet
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5743
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5743
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/178801/
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zeneszerzője Karal Viola, magyarra Lévay Erzsébet, horvátra pedig Kocsis-Zeichmann 

Jelka fordította. 

 

Burgenland első püspökére emlékeztek Kismartonban 
2013. február 25. - Magyar Kurír 

A kismartoni egyházmegye első püspöke, Stefan László születésének századik 

évfordulójáról emlékeztek meg a hétvégén Burgenlandban, ausztriai egyházi méltóságok 

részvételével. A február 23-i jubileumi megemlékezésen szimpóziummal és 

könyvbemutatóval idézték fel Stefan László életét és munkásságát.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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