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Rétvári: Fontos eredmények a nemzetpolitikában 
2013. február 26. – MTI, hirado.hu, Krónika 

A külhoni magyarok egyszerűsített honosítását, a Határtalanul! tanulmányi kirándulási 

programot és a külhoni magyarok jogsegélyének biztosítását emelte ki a határon túli 

magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalásakor a 

közigazgatási tárca parlamenti államtitkára kedden az Országgyűlésben. Rétvári Bence 

elmondta, mára a leadott honosítási kérelmek száma meghaladja a 370 ezret, az elbírált 

igénylések száma a 320 ezret; a legtöbb kérelem Erdélyből és Vajdaságból érkezett, illetve 

érkezik. 

 

Ülésezett a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság 
2013. február 26. – MTI, hirado.hu 

Az egyszerűsített honosítás és a külhoni magyar iskolák éve program szerepelt egyebek 

között a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság keddi budapesti ülésének napirendjén. Az 

ülésen beszámolót tartott Semjén Zsolt és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

vezetőkön kívül Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár, Budai Gyula, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, illetve Radetzky Jenő, a Wekerle-

terv végrehajtásáért felelős miniszteri biztos. 

 

Fico: Szlovákia a szlovákoké 
2013. február 26. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A kisebbségek folyamatos követeléseikkel zsarolják a szlovák államot, kötelességeiket 

pedig nem teljesítik, jelentette ki Robert Fico Túrócszentmártonban a Matica slovenská 

alapításának 150. évfordulója alkalmából. A kormányfő szerint ugyanis a Matica nemcsak, 

hogy megmentette a szlovákságot a kihalástól, hanem szó szerint feltámasztotta 

halottaiból a nemzetet. A Most-Híd elítélte Robert Fico kijelentéseit, miszerint 

célirányosan mindenütt előtérbe kerül a kisebbségek problémája az államalkotó szlovák 

nemzet rovására. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke közölte: Robert Fico a 

nemzetállam-építés tejes felvállalásával ismét rámutatott, hol is látja a kisebbségek helyét 

Szlovákiában. 

 

Mircea Duşa: Hitler korát idézi Ráduly Róbertnek a magyar nyelvvel 
kapcsolatos kijelentése 
2013. február 26. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, Nyugati 

Jelen, szekelyhon.ro, Szabadság 

Mircea Duşa védelmi miniszter szerint Hitler korát idézi Ráduly Róbertnek, a csíkszeredai 

polgármesternek a magyar nyelvhasználattal kapcsolatos hétfői kijelentése. A tárcavezető 

„példátlan pofátlanságnak” nevezte a polgármesternek azt a mondatát, mely szerint 

Csíkszeredában a magyar nyelv ismerete mindenkinek kötelező, aki a székelyek adójából 

él. Duşa azt mondta: a napokban Csíkszeredába utazik, hogy ellenőrizze, megszólalhat-e 

még románul, és kell-e útlevelet felmutatnia. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/02/26/10/Retvari_fontos_eredmenyek_a_nemzetpolitikaban.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/02/26/17/Ulesezett_a_nemzetpolitikai_tarcakozi_bizottsag.aspx?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/79194/fico-szlovakia-a-szlovakoke.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71666
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71666
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Antonescu: abszurd lenne kötelezővé tenni a magyar nyelv ismeretét 
2013. február 26. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Abszurd lenne, ha köteleznék a román állampolgárokat arra, hogy megtanuljanak egy 

olyan nyelvet, amely nem hivatalos nyelve a román államnak - jelentette ki kedden Crin 

Antonescu, a szenátus elnöke annak kapcsán, hogy Csíkszereda polgármestere szerint 

Székelyföldön a románoknak is ismerniük kellene kötelező módon a magyart. 

 

MSZP: Terjengős sikerpropaganda a külhoni beszámoló 
2013. február 26. – MTI, Magyar Hírlap Online 

Terjengős sikerpropagandának nevezte az MSZP képviselője a határon túli magyarokra 

vonatkozó feladatok végrehajtását összegző államtitkári beszámolót. Szabó Vilmos szerint 

nemzetpolitika terén konszenzus megteremtésére van szükség, s ebben az MSZP partner 

lenne. 

 

Fidesz: az autonómiatörekvések támogatására kell fókuszálni 
2013. február 26. – MTI, Népszabadság Online 

Szávay István, a Jobbik vezérszónoka a külhoni magyarokra vonatkozó feladatok 

végrehajtását összegző államtitkári beszámolót kapcsán a parlamentben elmondta: a 

szocialisták „ámokfutásához” képest örömteli változásokat is hoztak a kormány 

intézkedései, de könnyített honosításon kívül nagyrészt csak szimbolikus eredményekről 

lehet beszélni. Az irány jó, de az intenzitás koránt sem elegendő, sokkal határozottabb 

diplomáciai, nemzetpolitikai lépésekre van szükség. 

 

Magyarellenes díszvendég 
2013. február 27. - Pilhál-Rostás - Magyar Nemzet 

Az MSZP-n belül sem aratott osztatlan sikert Mesterházy Attila azzal, hogy Victor Pontát a 

magyarellenes intézkedések sorát meghozó román kormányfőt hívta meg. Véleményük 

szerint nem ezzel kellene bizonyítani azt, hogy mennyire kiterjedt nemzetközi 

kapcsolatokkal rendelkezik a párt.  

 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnökével találkozott Korodi 
Attila 
2013. február 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

A magyar kisebbséget érintő jogsértésekről számolt be Korodi Attila, az Európa Tanács 

(ET) Parlamenti Közgyűlésének elnökével folytatott beszélgetésen, Bukarestben. Jean-

Claude Mignon hivatalos látogatása során az ellenzékben lévő pártok képviselőivel 

találkozott. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32210
http://www.magyarhirlap.hu/mszp-terjengos-sikerpropaganda-a-kulhoni-beszamolo
http://nol.hu/belfold/fidesz__az_autonomiatorekvesek_tamogatasara_kell_fokuszalni
http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/magyarellenes-diszvendeg-1141529
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71667
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71667
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Nagyméretű zászlót vontak fel Csíkszereda főterén 
2013. február 26. – transindex.ro, MTI, szekelyhon.ro, Erdély Ma, manna.ro, maszol.ro 

Nagyméretű székely zászlót vontak fel az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) önkormányzati 

képviselőinek kezdeményezésére hétfő délután Csíkszereda főterén, a megyeháza 

szomszédságában egy 7,5 méter magas zászlórúdra. A román hírügynökségek közlése 

szerint a három méter széles, 4,8 méter hosszú lobogó ünnepélyes felvonásán mintegy 

négyszázan vettek részt. 

 

Biró Zsolt nehezményezi Markó azon javaslatát, hogy az RMDSZ ne vegyen 
részt az autonómiatüntetésen 
2013. február 26. – transindex.ro 

Az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) szerint negyven év romániai kommunizmus után "a 

Markó Béla nevével fémjelzett egypártrendszer, a nemzeti érdeket feladó szervilis politika" 

érvényesült a romániai magyar politikában. Biró Zsolt, az MPP elnöke egy hétfői 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatón beszélt erről. Az MPP közleménye szerint a pártelnök 

kijelentette, hogy az erdélyi magyarságnak még nem sikerült megszabadulnia a 

"markóizmustól". Az elmúlt két évtizedet jellemző "apró lépések politikája", valamint a 

"merjünk kicsik lenni" mentalitás még továbbél. 

 

Borboly: kiváló karrierépítési lehetőségek vannak a Hargita Megyei Tanácsnál 
2013. február 26. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Mindenkire szükség van, aki dolgozni szeretne, Hargita Megye Tanácsa alárendelt 

intézményeiben jelenleg 44, fiatal végzősöknek és egyetemistáknak szánt gyakornoki állás 

vár betöltésre – mondta Borboly Csaba Kolozsváron, a BBTE politikatudományok karán, 

ahol a diákoknak mutatta be a megyei tanács gyakornoki programját. A megyei tanács 

elnöke elmondta: háromezer ember dolgozik Hargita Megye Tanácsa alárendelt 

intézményeiben, 270-en pedig a megyeházán, míg egy átlagos megyeházán 80-100 

alkalmazott tevékenykedik. 

 

Borbély László: az RMDSZ a párbeszéd és nem a konfrontáció útját 
választotta 
2013. február 26. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a többségi nemzettel való 

intézményes párbeszéd és nem a konfrontáció útját választotta, és ezt méltányolnia kell a 

román kormánynak – hangsúlyozta Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke kedden a 

Bukarestben akkreditált külföldi tudósítóknak tartott sajtótájékoztatón. A politikus 

kifejtette: az RMDSZ nem egy párt, hanem a teljes romániai magyar közösség legitim 

képviselője, ezért elvárja, hogy a mindenkori román kormány partnerének tekintse a 

szövetséget, akkor is, ha az RMDSZ nem tagja a kormánykoalíciónak. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32199
http://itthon.transindex.ro/?hir=32202
http://itthon.transindex.ro/?hir=32202
http://itthon.transindex.ro/?hir=32204
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136409&cim=borbely_laszlo_az_rmdsz_a_parbeszed_es_nem_a_konfrontacio_utjat_valasztotta
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136409&cim=borbely_laszlo_az_rmdsz_a_parbeszed_es_nem_a_konfrontacio_utjat_valasztotta
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EMNP: az autonómiaharc legfőbb akadályozója maga az RMDSZ 
2013. február 26. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

"Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára számon kéri Toró T. Tibortól, hogy az Erdélyi Magyar 

Néppárt elnöke „mit tett az autonómia ügyében?”. Érthető a kínos visszakérdezés, hiszen 

meg kell próbálnia valahogyan elterelni a figyelmet az RMDSZ jelenlegi kínos 

téblábolásáról" - írja az RMDSZ főtitkárához címzett levelében Király Melinda, az Erdélyi 

Magyar Néppárt Fehér megyei szervezetének elnöke. 

 

A választói akarattól teszi függővé jelenlétét az autonómia-tüntetésen 
Borboly 
2013. február 26. – transindex.ro, maszol.ro 

A Facebookon fordul a választóihoz Hargita Megye Tanácsának elnöke, hogy megkérdezze 

őket, részt vegyen-e a március 10-i marosvásárhelyi autonómia-tüntetésen. Borboly Csaba 

Kolozsváron úgy fogalmazott, a szimfóniát nem lehet úgy eljátszani, hogy mindenki csak a 

nagydobot akarja ütni. 

 

Autonómiatüntetés márpedig lesz! – Izsák Balázs nem borúlátó 
2013. február 26. – Erdély Ma, Háromszék 

Az RMDSZ álláspontjától függetlenül megtartják Marosvásárhelyen március 10-én a 

Székely Szabadság Napját, ha kevesen lesznek, az nem a jelenlevők, hanem a távol 

maradók szégyene lesz – nyilatkozta a Háromszéknek Izsák Balázs, a megmozdulást 

kezdeményező Székely Nemzeti Tanács elnöke. „Nem lehet tétlenül várni, valamit tenni 

kell, tavalyelőtt ötszázan voltunk, tavaly ezren, idén minden bizonnyal annál többen 

leszünk” – fejtette ki. 

 

Borboly: a cirkuszból mindenkinek elege van már 
2013. február 26. – maszol.ro 

„A cirkuszból mindenkinek elege van" – jelentette ki a maszol.ro-nak Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke, Csík-területi RMDSZ-elnök arra a kérdésre, hogy 

kommentálja a székely zászló hétfői ünnepélyes felvonását Csíkszereda központjában, 

illetve foglaljon állást Ráduly Róbert RMDSZ-es polgármester beszédével kapcsolatban. 

 

Pénteken üléseznek az RMDSZ regionális önkormányzati tanácsai 
2013. február 26. – maszol.ro 

Együttes ülést tart az RMDSZ három regionális önkormányzati tanácsa pénteken, 

Kolozsváron, a Diákművelődési Ház Európa termében. A délelőtt 10 órakor kezdődő 

együttes ülést Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai tájékoztatója indítja, ezt követően 

a gazdasági-fejlesztési régiók átszervezésével kapcsolatos szakmai anyagok bemutatása és 

vitája zajlik, valamint sor kerül az RMDSZ hivatalos álláspontjának a kialakítására. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32205
http://itthon.transindex.ro/?hir=32207
http://itthon.transindex.ro/?hir=32207
http://erdely.ma/autonomia.php?id=136369&cim=autonomiatuntetes_marpedig_lesz_izsak_balazs_nem_borulato
http://maszol.ro/index.php/belfold/9190-borboly-a-cirkuszbol-mindenkinek-elege-van
http://maszol.ro/index.php/belfold/9205-penteken-uleseznek-az-rmdsz-regionalis-onkormanyzati-tanacsai
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Bíróságon keresik igazukat a magyar professzorok 
2013. február 26. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

A bírósághoz fordul Szabó Béla, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) tanára, akit Leonard Azamfirei rektor feljelentése nyomán az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 300 lejjel büntetett. A magyar tanügyi káderek 

szószólóját azért bírságolta a hatóság, mert 2012 elején, aznapra, amikor Budapesten 

Schmitt Pál volt magyar államfő munkásságáért kitüntette, fizetést vett fel. Hasonló 

bírságban részesült Szabó további hét munkatársa, akik elkísérték kollégájukat a 

ceremóniára. A rektor annak dacára is feljelentette őket, hogy valamennyien visszafizették 

az aznapra kiírt fizetésüket. A DNA ugyan megállapította, hogy egyikük sem követett el 

bűncselekményt, viszont 300 lejes pénzbírságra kötelezte. 

 

Kelemen Hunor: a nyelvi jogokat törvények szentesítik 
2013. február 26. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Szolidaritásáról biztosítja Kelemen Hunor szövetségi elnök Ráduly Róbertet, Csíkszereda 

polgármesterét, miután az Országos Diszkriminációellenes Tanács pénzbüntetéssel 

sújtottaa helyi önkormányzatot amiatt, hogy a főépítészi állás meghirdetésekor a magyar 

nyelv ismeretét is a kritériumok közé sorolta.  

 

Ráduly Róbert sms-ben válaszolt Duşának 
2013. február 26. – maszol.ro 

"Mircea Duşa büdös gyenge lehet történelemből, ha ilyesmiket mond" – jelentette ki 

kedden a maszol.ro-nak Ráduly Róbert Kálmán a szociáldemokrata védelmi miniszter 

kijelentéseiről. Duşa azt mondta kedden, hogy a hitleri Németország korát idézik a 

polgármesternek az a nyilatkozata, miszerint "a magyar nyelv ismerete nem 

diszkriminatív, hanem kötelező Csíkszeredában". 

 

„Példás” kisebbségpolitika 
2013. február 27. – Krónika 

Elégedett Románia kisebbségpolitikájával Jean-Claude Mignon, az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének elnöke: szerinte Romániában „megfelelő módon” védik a 

nemzeti kisebbségeket, az ország által ratifikált, erre vonatkozó egyezmények pedig nem 

hagyhatók figyelmen kívül. Mignon mindezt bukaresti tárgyalásai során, hétfőn este 

jelentette ki Borbély László RMDSZ-es képviselő, a képviselőház külügyi bizottsága 

elnökének arra vonatkozó kérdésére, mi a személyes véleménye az emberi jogok európai 

egyezményének módosításáról. 

 

Fülpróba 
2013. február 27. – Páva Adorján – Krónika 

Páva Adorján az ET Közgyűlés elnökének szavai kapcsán kifejtette: „Mignon úr 

állásfoglalása tökéletes példa arra, mennyire veszik komolyan Európában az erdélyi 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/birosagon-keresik-igazukat-a-magyar-professzorok
http://maszol.ro/index.php/belfold/9210-kelemen-hunor-a-nyelvi-jogokat-torvenyek-szentesitik
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/9208-raduly-robert-sms-ben-valaszolt-duanak
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71694
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71706
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magyarság jogköveteléseit. A francia diplomata ugyanis éppen azt a nemzetközi 

szervezetet képviseli, amely rendeltetése szerint a csatlakozott, összesen 47 európai ország 

állampolgárainak alapvető szabadságjogaiért száll síkra, amelynek ernyője alatt működik 

többek között az Emberi Jogok Európai Bírósága és a demokrácia érvényesítése céljából 

létrehozott, független alkotmányjogászokból álló Velencei Bizottság is”. 

 

Kedvezőtlen döntés a chartaperben 
2013. február 27. – Krónika 

Az ítélet indoklására vár a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület 

(RMOGYKE) mielőtt fellebbezne abban a perben, amit az egyetem vezetősége ellen 

indított. A civil szervezet a tanügyi törvény 135. Cikkelyének a chartába való foglalását 

kérte, azonban a Maros megyei törvényszék négy halasztás után elutasította a RMOGYKE 

keresetét. 

 

Tőkés László bepereli az Antena 3 csatornát 
2013. február 27. – Krónika, Szabadság 

Személyiségi jogok és az emberi méltóság megsértése miatt Tőkés László bepereli az 

Antena 3 hírtelevízió műsorvezetőjét, Dana Grecut, meghívottját, Radu Tudort és a 

csatornát működtető Intact Media Groupot. A magyarellenes hangvételéről elhíresült 

hírtelevízió február 8-i, La ordinea zilei (Napirenden) című műsorában Radu Tudor 

újságíró meghívottként a legjelentősebb, életben lévő románellenes személynek nevezte 

Tőkést. 

 

Schmitt Pál volt magyar államfő és Kallós Zoltán Válaszúton 
2013. február 27. – Szabadság 

Értetlenül áll Szász Jenőnek az önkéntes területfeladásra és a szórvány kiköltöztetésére 

vonatkozó kijelentése előtt Kallós Zoltán néprajztudós. Abból a több mint egymilliárd 

forintból, amit Szász Jenő kapott a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozására és 

működtetésére, meg lehetne oldani nem csak az erdélyi, hanem a moldvai szórvány anyagi 

gondjait is – vélekedett Kallós Zoltán. 

 

Helyükön maradnak a székely zászlók 
2013. február 26. – Erdély Ma, Duna Tv 

Helyükön maradtak a székelyföldi közintézményeken a székely lobogók, annak ellenére is, 

hogy Hargita megyében prefektusi körlevél figyelmeztette az érintett intézmények vezetőit: 

pénzbírság járhat a zászló használatáért. Ma mégis önkormányzati épü- letek, 

pártszékházak, iskolák és magánházak homlokzatain lobognak a zászlók, sőt egyre 

sokasodnak. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71700
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136426&cim=helyukon_maradnak_a_szekely_zaszlok_video
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Történelmi megbékélést szorgalmaz František Šebej 
2013. február 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Magyar-szlovák történelmi megbékélést szorgalmazott és fontosnak nevezte a két ország 

közötti kényes témákról megkezdett párbeszédet František Šebej (Most-Híd), a szlovák 

parlament külügyi bizottságának elnöke. A magyar és a szlovák parlament külügyi 

bizottságának találkozója után tartott sajtótájékoztatón mindkét bizottsági elnök -

 František Šebej, valamint Balla Mihály (Fidesz) - hangsúlyozta, hogy az együttműködést 

erősítő témák mellett a legkényesebb kérdésekről is baráti légkörben tudtak tárgyalni. 

 

Egy aláírás iskoláinkért 
2013. február 27. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Dušan Čaplovič oktatási miniszter állami centralizáció alá vonná az iskolákat. A 

tárcavezető azt sem titkolja, hogy a magyarországi modell hat rá inspirálóan. Csakhogy 

Magyarországon a kisebbségi iskolák fenntartói továbbra is a helyi és országos kisebbségi 

önkormányzatok maradtak, Szlovákiában azonban – kisebbségi önkormányzati rendszer 

híján – az iskolákat semmi sem védené meg a hatalom kénye-kedvétől, így a számukra 

hátrányos döntésektől sem. Ezért határozott úgy a Magyar Közösség Pártja, hogy további 

civil szervezetekkel és személyekkel közösen aláírásgyűjtést kezd a decentralizált 

iskolarendszer megőrzéséért. A kezdeményezésről a petíciós bizottság egyik tagját, az MKP 

oktatási alelnökét, A. Szabó Lászlót kérdezte a Szabad Újság. 

 

Jogsegélyszolgálat minden magyarnak, akit sérelem ért 
2013. február 26. – Pannon RTV 

Szerbia nem teheti meg, uniós tagjelöltként sem, hogy ne foglalkozzon a magyarokat ért 

támadásokkal Vajdaságban – mondta Gyeney Laura, a magyarországi Kisebbségi Jogvédő 

Intézet igazgatója. Az intézet azzal a céllal alakult, hogy a magyar nemzethez tartozók 

teljes körű jogvédelemben részesüljenek. Jogsegélyszolgálatot lát el és segíti egy 

kisebbségek iránt elkötelezett jövendő jogászgeneráció képzését a 2012 júniusában 

Budapesten megalakult Kisebbségi Jogvédő Intézet. Az intézmény igazgatója, Gyeney 

Laura azt kéri, hogy mindenki, akit magyarsága miatt sérelem ér, forduljon bizalommal 

hozzájuk. Ezt legegyszerűbben a www.kji.hu honlapon keresztül tehetik meg az érintettek. 

 

Nemzeti jelentőségű kulturális intézmény lehet a Népszínház 
2013. február 26. – Pannon RTV 

A szabadkai Népszínház bekerülhet a nemzeti jelentőségű kulturális intézmények közé. A 

Nemzeti Művelődési Tanács 70 beérkezett pályázat közül 11-et ajánlott elfogadásra a szerb 

Kulturális Minisztériumnak. A szabadkai Népszínház különleges és egyedi az országban – 

állítja Ljubica Ristovskski igazgató, ezért megérdemli, hogy nemzeti jelentőségű kulturális 

intézménnyé nyilvánítsák. Emiatt előnyben részesülhet a költségvetési eszközök 

elosztásánál is. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130226180241/Tortenelmi-megbekelest-szorgalmaz-Frantisek-Sebej.html
http://pannonrtv.com/web/?p=48078
http://pannonrtv.com/web/?p=48101
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VMÚE: Odaítélték az egyesület szakmai díjait 
2013. február 26. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Kedd délután ítélte oda a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete elnöksége a szervezet 

szakmai díjait. Az elnökség tagjai szabadkai ülésükön úgy döntöttek, a szerkesztőségektől 

beérkezett javaslatok alapján az írott sajtó kategóriában Fekete J. Józsefet, a Magyar Szó 

újságíróját, az elektronikus sajtó kategóriában Ternovácz Istvánt, az Újvidéki Rádió 

szerkesztőjét, a legjobb pályakezdő kategóriában pedig Virág Árpádot, a Magyar Szó 

újságíróját díjazza. A szórványdíjat a Pancsovai Televízió magyar nyelvű műsora 

szerkesztőségének, az egyesület életműdíját pedig Orosz Ibolyának, a Hét Nap 

nyugalmazott újságírójának ítélték oda. 

 

Konzuli napot tartottak Újvidéken 
2013. február 26. – Pannon RTV 

Konzuli napot szerveztek ma Újvidéken. A CMH iroda előtt sokan várakoztak, hogy 

átadják állampolgársági kérelmüket. Az irodában Magyarország szabadkai 

főkonzulátusának képviselői vették át a honosítási kérelmeket a helyi lakosoktól. 

 

Goati: Őszre lesznek választások 
2013. február 26. – Magyar Szó  

Valószínűleg ősszel, októberben vagy novemberben lesznek választások Szerbiában, véli 

Vladimir Goati, a Transzparens Szerbia civil szervezet elnöke. 

 

Újvidék lesz Európa Kulturális Fővárosa? 
2013. február 26. – Magyar Szó  

A városházán alakuló ülést tartott az Újvidéket európai kulturális fővárosnak jelölő 

bizottság, elnökének Andrej Fajgeljt, az újvidéki Művelődési Központ igazgatóját 

választották. Az ülésen a számos művelődésügyi szakemberen kívül jelen volt a 

polgármester és a köztársasági művelődési miniszter is. A résztvevők meghallgathattak 

több, a város 2020-ban esedékes, Európa kulturális fővárosává jelölésével kapcsolatos 

előadást. 

 

Tadić: Szerbia kiérdemelte az uniós dátumot 
2013. február 27. – Magyar Szó  

Minden politikával foglalkozó személynek tennie kell azért, hogy Szerbia végre 

megkezdhesse a tárgyalásokat az EU-val, amit már korábban kiérdemelt – jelentette ki a 

Brüsszelben tartózkodó Boris Tadić. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14994/VMUE-Odaiteltek-az-egyesulet-szakmai-dijait.html
http://pannonrtv.com/web/?p=48164
http://www.magyarszo.com/hu/1893/kozelet_politika/92763/Goati-%C5%90szre-lesznek-v%C3%A1laszt%C3%A1sok.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1893/vajdasag_ujvidek/92745/%C3%9AJVID%C3%89K-LESZ-EUR%C3%93PA-KULTUR%C3%81LIS-F%C5%90V%C3%81ROSA.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1894/kozelet_politika/92806/Tadi%C4%87-Szerbia-ki%C3%A9rdemelte-az-uni%C3%B3s-d%C3%A1tumot.htm
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Tájékoztatót tartott az UNE-n az ungvári magyar főkonzul 
2013. február 26. – Kárpátalja Ma 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviselői február 25-én az Ungvári Nemzeti 

Egyetem (UNE) Idegennyelvi Intézetébe látogattak, ahol a diákok tájékoztatása céljából 

tartottak rövid előadást. Bacskai József ungvári főkonzul a hallgatókat elsősorban arról 

tájékoztatta és biztosította, hogy a magyar állam most is, akárcsak a múltban, segítő jobbot 

nyújt Ukrajnának és természetesen az itteni diákoknak is. 

 

Új ukrán-magyar határátkelőhely megnyitását szorgalmazza Gajdos István 
2013. február 26. – MTI 

Gajdos István szerint amennyiben új átkelő nyílna Nagypalád és Kispalád között, ez 

hozzájárulna Ukrajna és Magyarország, a határ menti térségek, valamint az ott élő 

emberek kapcsolatainak erősödéséhez. 

 

Tavasz a Magyar Házban 
2013. február 26. – Kárpáti Igaz Szó 

Második alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Magyar Óvodák Találkozóját. Nagy Béla, 

a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Diakóniai Osztályának vezetője, az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség, illetve Gajdos István parlamenti képviselő is fontosnak 

tartotta a találkozó támogatását. Az ünnepségre Beregszászban, az Európa-Magyar 

Házban került sor. 

 

Zöld fény egy újabb generáció számára 
2013. február 26. – RTV Slovenija Hidak 

Mojca Škrinjar államtitkár aláírásával hagyta jóvá a két nyelv párhuzamos oktatásának 

folytatását a most beiratkozó elsősök számára a Lendvai E. Sz. KÁI-ban. 

 

Könyv jelent meg Mindszenty bécsi éveiről 
2013. február 26. – MTI, hirek.sk 

Mindszenty József bécsi emigrációban töltött éveiről szóló tanulmánykötetet mutattak be 

a Bécsi Magyar Történeti Intézetben. 

 

Kevesebb kétnyelvű tanár nálunk 
2013. február 26. – Volksgruppen 

Nehéz idők várnak az általános iskolák és új középiskolák kétnyelvű osztályaira, de 

diákjaira és tanáraira egyaránt Bugenlandban. A tartományi kormány és a tartományi 

iskolatanács a kétnyelvű osztályok maximális diáklétszámát tervezi megemelni azzal a 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/17193-tajekoztatot-tartott-az-une-n-az-ungvari-magyar-fokonzul
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12399
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5749
http://www.hirek.sk/hitelet/20130226104039/Konyv-jelent-meg-Mindszenty-becsi-eveirol.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/178848/
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céllal, hogy kevesebb tanárra legyen szükség a közeljövőben. A Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület és a Horvát Kultúregyesület elítélik a tartományi kormány terveit, mert 

attól félnek, hogy a szűkítés következményei károsak a burgenlandi népcsoportok 

fejlődésére és a népcsoporti nyelvek fennmaradására. 

 

Nyári nyelvtábor - jelentkezés 
Idén is tervezi a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület a nyári nyelvtábor megrendezését. 

Az idén 50 diákot tudnak fogadni, elsősorban 10-16 éves korúak jelentkezését várják. 

  

Ő
rv

id
é

k
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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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