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ENSZ-fórum - A kisebbségek védelmében szólalt fel a magyar delegáció 
2013. február 27. – MTI, hirek.sk 

A kisebbségek védelmének szükségességére hívta fel a figyelmet a magyar kormány 

küldöttsége szerdán Bécsben, a civilizációk párbeszédének elősegítését célzó ENSZ-

fórumon - közölte Takács Szabolcs, a Külügyminisztérium globális ügyekért felelős 

helyettes államtitkára. 

 

Tőkés: a KMKF nem vállalhat felelősséget a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézettel kapcsolatos döntésekért 
2013. február 27. – transindex.ro, maszol.ro 

Tőkés László szerit a Kárpát-medencei Képviselők Fóruma február 15-i 

zárónyilatkozatának egyik passzusával - mely szerint "a KMKF üdvözli a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet megalapítását" -, nem értettek egyet a jelenlevő tagok. Az EMNP elnöke 

szerint a nemzetpolitika sokszereplős, konszenzust igénylő ügy, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézettel kapcsolatos döntések – egészében véve – nélkülözték ennek a 

követelménynek a teljesülését. Következésképpen a KMKF aligha vállalhat felelősséget 

ebben az ügyben" - írja közleményében Tőkés. 

 

A FUEN aggódik a zászlóháború hatásai miatt 
2013. február 27. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) aggódik a Budapest és Bukarest 

között, a térség médiájában megjelenített, úgynevezett „zászlóháborúban” kirobbant 

konfrontáció miatt. „Nem fogadhatjuk el a román kormány álláspontját. Természetesen 

Romániának engedélyeznie kell a székelyek számára zászlójuk használatát - nem utolsó 

sorban a hivatalos épületeken. Európai kisebbségi jogi távlatból minden más megoldás 

elégtelen volna” - fogalmaz a közleményben a FUEN dél-tiroli alelnöke. 

 

Önmérsékletet kér a székelyföldi közéletben az SZNT elnöke 
2013. február 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Önmérsékletre szólítja fel az egymás közötti vitákban a székelyföldi magyar közélet 

szereplőit, a sajtót és a székely társadalom minden tagját Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) elnöke. A székely szabadság napjaként emlegetett március 10-i 

marosvásárhelyi autonómiatüntetés kezdeményezője és szervezője felhívásában arra 

figyelmeztetett, hogy a tüntetésnek sokszínűségében is egységesen kell megjelenítenie a 

székelység igényét az önrendelkezésre, egységesen kell kifejeznie tiltakozását a székelység 

érdekei ellenében kidolgozott, akaratát mellőző közigazgatási átalakítási terv ellen. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130227195924/ENSZ-forum-A-kisebbsegek-vedelmeben-szolalt-fel-a-magyar-delegacio.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=32218
http://itthon.transindex.ro/?hir=32218
http://itthon.transindex.ro/?hir=32222
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71709
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Busszal jönnek zászlósok 
2013. február 27. – Nagy Endre – transindex.ro 

Nagy Endre szerint „A székely-zászlós, autonómiás bajuszmutogatás sajnos épp annyira 

káros lesz nekünk, vásárhelyi magyaroknak, mint amennyire haszontalan azoknak, akik 

hisznek benne”. 

 

Székelyzászló-ügy – Kovászna megye új prefektusát is zavarja a székely zászló 
2013. február 27. – Erdély Ma, Háromszék 

Dumitru Marinescu új Kovászna megyei prefektust is zavarja a székely zászló: több 

polgármesteri hivatalt levélben szólított fel, hogy távolítsák el a szerinte törvényellenesen 

kihelyezett lobogót.  

 

Autonómiatüntetések Európa-szerte 
2013. február 27. – Erdély Ma, Háromszék 

Március 10-én, a marosvásárhelyi autonómiatüntetés napján Münchenben is 

demonstrációt tartanak Székelyföld önrendelkezéséért. A Hunnia Baráti Kör felhívása 

szerint Münchenben a Bülow utcában, a román nagykövetséggel szemben tüntetnek. 

Hasonló megmozdulást tervez Budapesten a Székelyföldért Társaság. A magyar 

fővárosban ugyancsak március 10-én Románia nagykövetségének épülete előtt kerül sor a 

szolidaritási akcióra. 

 

EMNP: Autonómia nélkül nem lesz társadalmi béke 
2013. február 27. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint az autonómia évévé nyilvánított 2013-as 

évnek és a március 10-re meghirdetett Székely Szabadság Napjának arra kell 

figyelmeztetnie a román döntéshozókat, hogy autonómia nélkül nem lesz társadalmi béke 

a többség és a kisebbség között Romániában. 

 

Borbély: nem gond, ha Tamás Sándorék részt vesznek az 
autonómiatüntetésen 
2013. február 27. – maszol.ro 

Az RMDSZ nem vesz részt a március 10-i marosvásárhelyi autonómiatüntetésen, de aki 

akar, magánemberként részt vehet a demonstráción – jelentette ki szerdán, 

Sepsiszentgyörgyön Borbély László, miután helyi RMDSZ-vezetőkkel, megyei 

tanácsosokkal, polgármesterekkel találkozott. Az RMDSZ politikai alelnöke kifejtette: 

nincs kifogása az ellen, hogy az RMDSZ háromszéki vezetői részt vegyenek a tüntetésen, 

mint ahogy azt korábban mindketten ezt kilátásba helyezték. „Tehát ha Tamás Sándor, 

Antal Árpád vagy mások részt akarnak venni az autonómiatüntetésen, azzal nincs semmi 

gond” – jelentette ki. 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://nagy.transindex.ro/?cikk=990
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136445&cim=szekelyzaszlo_ugy_kovaszna_megye_uj_prefektusat_is_zavarja_a_szekely_zaszlo
http://erdely.ma/autonomia.php?id=136447&cim=autonomiatuntetesek_europa_szerte
http://erdely.ma/autonomia.php?id=136472&cim=emnp_autonomia_nelkul_nem_lesz_tarsadalmi_beke
http://maszol.ro/index.php/belfold/9254-borbely-a-haromszekiek-maganemberkent-reszt-vehetnek-az-autonomiatuntetesen
http://maszol.ro/index.php/belfold/9254-borbely-a-haromszekiek-maganemberkent-reszt-vehetnek-az-autonomiatuntetesen
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A Néppárt buszokat indít az autonómiatüntetésre 
2013. február 27. – Szekelyhon.ro, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

Hargita megyei szervezetei buszokat indít a március 10-i marosvásárhelyi 

autonómiatüntetésre. Az EMNP és az EMNT közleményükben hangsúlyozzák, hogy az 

autonómia a megoldás, ezért arra kérik Székelyföld lakosságát, hogy minél nagyobb 

arányban képviseltessék magukat a marosvásárhelyi autonómiatüntetésen. 

 

Diákigazolvány Székelyföldön tanulóknak 
2013. február 27. – Kozán István – szekelyhon.ro, Krónika 

Csíkszeredában adták át szerdán az első két székelyföldi diákigazolványt: a kártyákat a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem diákjai kapták meg. További félezer igénylő 

várja saját diákigazolványát. 

 

Borbély László örvend, hogy a székely zászló téma lett 
2013. február 27. – maszol.ro 

rvendek annak, hogy a székely zászló téma lett, hiszen már kevés olyan ember van az 

országban, aki ne tudná, hogy néz ki a székelyek szimbóluma” – jelentette ki szerdán, 

Sepsiszentgyörgyön Borbély László. „Még ha egyesek rosszindulatúan is értelmezik a 

törvényt, egyértelmű, hogy nem tiltja jogszabály a közösségi szimbólumok használatát” – 

szögezte le a politikus, aki erről tárgyalt a háromszéki prefektussal is. Dumitru Marinescu 

elismerte, hogy a törvény az állam zászlójáról rendelkezik, és nincs benne szó más jelképek 

használatáról. 

 

 

„Vissza kell foglalni az önként feladott utcát” 
2013. február 27. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az elmúlt két évtizedben leszoktatták a magyar közösséget arról, hogy kifejezze akaratát, 

márpedig a tévesen önként feladott utcát vissza kell foglalnunk és élnünk kell ezzel a 

demokrácia adta lehetőséggel – fogalmazott a március 10-én Marosvásárhelyre tervezett 

autonómiatüntetés kapcsán Sánta Imre bikfalvi lelkész. 

 

Borbély az autonómiatüntetésről: hatékonyabb utakon próbáljuk céljainkat 
elérni 
2013. február 27. – transindex.ro, maszol.ro 

A tavalyi parlamenti választások és a Kovászna megyei időközi polgármesteri választások 

eredményeiről, a megyei beruházások kormányzati támogatottságairól, az éves 

költségvetésről, illetve a március tizedikei autonómia felvonulásról beszélgetett Borbély 

László, az RMDSZ politikai alelnöke a Kovászna megyei polgármesterekkel szerdai 

háromszéki látogatása alkalmával. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-neppart-buszokat-indit-az-autonomiatuntetesre
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/diakigazolvany-szekelyfoldon-tanuloknak
http://maszol.ro/index.php/belfold/9258-borbely-laszlo-orvend-hogy-a-szekely-zaszlo-tema-lett
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/avissza-kell-foglalni-a-tevesen-onkent-feladott-utcata
http://itthon.transindex.ro/?hir=32223
http://itthon.transindex.ro/?hir=32223
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Kelemen: arányos képviseletet biztosító választójogi törvényre van szükség 
2013. február 27. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerda délben, Bukarestben részt vett a Friedrich-

Ebert-Stiftung Románia (FES) és a Romániai Akadémiai Társaság által szervezett 

kerekasztal beszélgetésen, amelynek témája a hazai választási rendszer volt. 

Felszólalásában a szövetség elnöke kijelentette, az alkotmány módosítása után 

mindenképpen meg kell szavazni az új választójogi törvényt. 

 

Borboly nyugalomra inti a Hargita megyei közintézmény-vezetőket a székely 
zászló ügyében 
2013. február 27. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Hargita Megye Tanácsának elnöke ismételten nyugalomra inti a Hargita megyei 

közintézmény-vezetőket a székely zászló ügyében. Borboly Csaba tudomására jutott, hogy 

Ilie Șandru maroshévízi lakos sorra feljelenti a megye iskoláinak igazgatóit és a 

polgármestereket, akik nem vették le az általuk vezetett intézmény épületéről a székely 

zászlót, mivel szerinte törvénytelen annak kitűzése a középületekre. 

 

Régiók: tiltakozó tüntetéseket sem zár ki az RMDSZ 
2013. február 27. – maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ a dialógus útján próbálja rendezni az ország régiós átszervezésének 

problémáját, de ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, és a magyar közösség érdeke 

azt kívánja, akkor más szervezetekkel összefogva tiltakozó megmozdulásokra is sor 

kerülhet – jelentette ki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Borbély László. 

 

Tájékozódás a magyarság érdekképviseletéről 
2013. február 27. – Nyugati Jelen 

Szerdán Aradon járt Hidvéghi Balázs, a Magyar diaszpóra – Határon túli magyar 

közösségek ügyeiben illetékes igazgató-helyettese, dr. Vizi Gabriella, a Magyar Köztársaság 

Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja társaságában. 

 

Gyergyószék is jelen lesz a Székely Szabadság Napján 
2013. február 27. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt 

és a Magyar Polgári Párt együttesen szervez utazást a március 10-én Marosvásárhelyen 

sorra kerülő Székely Szabadság Napja tüntetésre – jelentették be a négy szervezet helyi 

vezetői. 

 

Csak azért is Wass Albert 
2013. február 27. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

„Eddig nagyrészt szórványtelepüléseken játszottuk a Mustármag című előadást, 

templomokban, hiszen oda még össze lehet gyűjteni a megfogyatkozott számú 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32224
http://itthon.transindex.ro/?hir=32226
http://itthon.transindex.ro/?hir=32226
http://maszol.ro/index.php/belfold/9255-regiok-tiltakozo-megmozdulasokat-sem-zar-ki-az-rmdsz
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tajekozodas_a_magyarsag_erdekkepviseleterol.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/gyergyoszek-is-jelen-lesz-a-szekely-szabadsag-napjan
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/csak-azert-is-wass-albert
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magyarságot. A gyergyószentmiklósi előadás ötlete abból adódott, hogy olvastuk, láttuk: 

egy itteni Wass Albert-megemlékezés szervezőit a hatóságok meghurcolják. Eldöntöttük: 

csak azért is eljövünk ide az előadásunkkal” – mondja az előadó színész. 

 

Köszönőviszonyban sincsenek az európaisággal Fico kijelentései 
2013. február 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet 

Köszönőviszonyban sincsenek az európaisággal Robert Fico kijelentései - reagált szerdán 

közleményben Mészáros Alajos és Bauer Edit, a Magyar Közösség Pártjának két európai 

parlamenti képviselője a szlovák kormányfő nyilatkozatára. Robert Fico többek közt 

kijelentette: bármennyire is tisztelik a kisebbségeket, a független Szlovákiát nem az ő 

számukra, hanem elsősorban az államalkotó szlovák nemzet számára hozták létre. 

 

Chmel is bírálta Fico szavait 
2013. február 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Robert Fico miniszterelnök a jelek szerint már lemondott arról, amit hivatalba lépésekor 

mondott, hogy a Szlovák Köztársaság minden állampolgárának kormányfője kíván lenni - 

mondta Rudolf Chmel, a szlovák parlament emberi jogi és kisebbségügyi bizottságának 

elnöke szerdán. Chmel szerint Fico ezzel az „etnonacionalizmus” időszakába vitte vissza az 

állam definícióját. 

 

Elítélte Fico kijelentéseit az Európai Néppárt frakcióvezetője 
2013. február 27. – TASR, Felvidék Ma, Magyar Nemzet 

„Élesen elítélem a kisebbségekre vonatkozó nacionalista szemléletet, legyen szó akár a 

nemzeti, akár a vallási kisebbségekről. A mai Európában nincs tere a hasonló 

kijelentéseknek" – jelentette ki Joseph Daul, a ENP parlamenti képviselőcsoportjának 

vezetője Robert Fico kijelentései kapcsán. 

 

Kerekasztal: A kisebbségek nem zsarolnak, az őket megillető jogokat kérik 
2013. február 27. – bumm.sk, Felvidék Ma 

„A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala aggodalommal vette tudomásul Robert Fico 

kormányfő Turócszentmártonban elhangzó, a szlovákiai kisebbségek címére tett sértő 

kijelentéseit.Ezek értelmében a kisebbségek csak kérnek, de nem teljesítik kötelességeiket, 

miközben a problémáik az államalkotó szlovák nemzet kárára kerülnek előtérbe. A 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának álláspontja szerint a szlovák állam mindenkié, s az 

állam polgáraira nézve nincs helye politikusok által megválasztott elsőbbségi sorrendnek.” 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130227120154/Koszonoviszonyban-sincsenek-az-europaisaggal-Fico-kijelentesei.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130227140927/Chmel-is-biralta-Fico-szavait.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/38222-elitelte-fico-kijelenteseit-az-europai-neppart-frakciovezetoje
http://www.bumm.sk/79239/kerekasztal-a-kisebbsegek-nem-zsarolnak-az-oket-megilleto-jogokat-kerik.html
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Nem változik a kormány kisebbségpolitikája, véli Lajčák  
2013. február 27. – SITA, bumm.sk 

Nem kell az ördögöt a falra festeni, a kormány tetteit kell nézni, mondta Miroslav Lajčák 

szlovák külügyminiszter Robert Fico kisebbségellenes kijelentései kapcsán. A 

külügyminiszter a kormány kisebbségi tanácsának elnöke is egyben. 

 

Csökken a magyar érdekeltségű pártok népszerűsége 
2013. február 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Bár a Smer továbbra is toronymagasan vezeti a pártok népszerűségi listáját, lassan 

csökkennek a preferenciái. A Focus közvélemény-kutatása szerint a Most-Híd 5,2 

százalékos eredményével csak alig lépi át a parlamenti küszöböt, az MKP pedig 3,8 

százalékos támogatottságával kívül rekedne. 

 

Megyei választások – Közösségi Platformot hirdet az MKP a Lévai járásban 
2013. február 27. – Felvidék Ma, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártjának (MKP) Lévai Járási Elnöksége a korábbi elképzelésekkel 

összhangban a megyei választásokra való felkészülést közösségi szintre emeli, ezért 

meghirdeti a Közösségi Platformot a Lévai járásban. A Közösségi Platform lényege, hogy a 

megyei választásokra olyan jelöltekkel töltsék fel a kilences kvótát, akik valóban a járás 

területén élő közösség érdekeit és képviseletét tartják elsődlegesnek, felülemelkedve a 

pártok szintjén. 

 

Esterházy-emlékkiállítás nyílik Győrben 
2013. február 27. – MTI, bumm.sk 

Esterházy János-emlékkiállítás nyílik csütörtökön a győri Rómer Flóris Művészeti 

Múzeum Rómer termében. A Pozsonyi Magyar Galéria tárlata szlovákiai magyar és hazai 

kortárs képzőművészek alkotásait mutatja be, a művek közös vonása, hogy a tragikus sorsú 

felvidéki magyar politikusnak állítanak emléket - mondta Grászli Bernadett 

múzeumigazgató. 

 

A vajdasági magyarverések kivizsgálását kérik Kárpát-medencei ifjúsági 
szervezetek 
2013. február 27. – Vajdaság Ma 

Közös nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a délvidéki magyarverések áldozataival, 

és a jogsértések kivizsgálását kérik Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek. Mélységes 

aggodalomra ad okot az utóbbi időben a szerbiai kisebbségek elleni indokolatlan, agresszív 

fellépés - olvasható a dokumentumban, amelyet a Fidelitasnak, a Fidesz ifjúsági 

társszervezetének elnöke, Ágh Péter juttatott el az MTI-hez.  
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http://www.bumm.sk/79236/nem-valtozik-a-kormany-kisebbsegpolitikaja-veli-lajcak.html
http://www.bumm.sk/79223/csokken-a-magyar-erdekeltsegu-partok-nepszerusege.html
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Demokraták a haladók és a szocialisták ellen 
2013. február 27. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Vasárnap tartják a tartományi pótválasztások második fordulóját. A Demokrata Párt 

jelöltje mindhárom érintett szavazókörzetben bejutott a második fordulóba. Apatinban 

szocialista, míg Szenttamáson és Nagybecskereken haladó riválissal néz szembe. A 

demokrata jelölteket támogatja a VMSZ, az LDP és a Vajdasági Horvátok Demokratikus 

Szövetsége is. Ezzel szemben, a haladók és a szocialisták kölcsönösen egymást támogatják, 

emellett a haladók mellé állt a Szerb Megújhodási Mozgalom. 

 

Újvidék: Az SNS előretörését jelzik a helyi közösségi választások 
2013. február 27. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) képviselőinek kijelentése szerint a párt meggyőző győzelme az 

újvidéki és környékbeli három helyi közösség tanácsának megválasztásakor azt jelzi, hogy 

a Demokrata Párt (DS) „eltűnik” a tartományi székvárosból. Az eredmények azt mutatják, 

a Demokrata Párt olyan mély válságban van Újvidéken, mint megalakulása óta soha, 

nyilatkozta újságíróknak Damir Zobenica, a SNS városi bizottságának az alelnöke. 

 

Népszerűségük csúcsán a haladók 
2013. február 27. – Magyar Szó 

Történelmi csúcsponton áll a Szerb Haladó Párt, ugyanis a polgárok 41 százalékának a 

támogatását élvezik – derül ki a B92 és az Ipsos Strategic Marketing közös felméréséből. A 

Demokrata Pártot és a Szerbiai Szocialista Pártot egyaránt a szavazók 13-13 százaléka 

támogatja. A legnagyobb változás a legutóbbi felméréshez képest a DP és az SZSZP 

népszerűsége, amelyek egyaránt 13 százalékon állnak. A Szerbiai Demokrata Párt stabilan 

tartja a 7 százalékot. 

 

Számítástechnikai szak nyílik 
2013. február 28. – Magyar Szó 

Évente más-más szakot nyit az újvidéki Mihajlo Pupin Villamossági Szakközépiskola, a 

2013/14-es tanévben, akárcsak két évvel ezelőtt, a népszerű számítástechnikai 

elektrotechnikusi szak várja a továbbtanuló fiatalokat. Folytasd anyanyelven! mottóval 

fordul idén is a végzős általános iskolai diákokhoz a középiskola, abban a 

meggyőződésében, miszerint az anyanyelven való tanulás megalapozottabb tudást biztosít, 

és szavatolja, hogy a diákok boldogulni tudnak a szerb nyelvű felsőoktatásban a magyar 

nyelvű iskoláztatás után is.  

 

MNT-állásfoglalás a magyarellenes támadásokkal és a közbiztonsággal 
kapcsolatban 
2013. február 27. – Vajdaság Ma 

Ajánlásjavaslatot fogadott el a Magyar Nemzeti Tanács az utóbbi időben Szabadkán, 

Újvidéken, Temerinben és Óbecsén történt magyarellenes atrocitások ügyére vonatkozóan. 
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Korhecz Tamás elnök elmondta, hogy a kulturális autonómián kívül a közbiztonság 

kérdése nem tartozik az MNT hatáskörébe, ellenben az utóbbi idők történései alapján 

fontosnak tartják, hogy a tanács állásfoglalását eljuttassák a közbiztonságért felelős 

legmagasabb állami tisztségviselőknek. 

 

Politikai mozgalom alakul Vajdaság alkotmányos helyzetének 
újrafogalmazásáért 
2013. február 27. – Vajdaság Ma 

A Liberáldemokrata Párt (LDP), a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Vajdasági Magyar 

Szövetség képviselői tárgyalásokat folytatnak egy olyan politikai mozgalom létrehozásáról, 

amely kezdeményezné az alkotmánymódosításokat, Vajdaság alkotmányos helyzetének 

újbóli meghatározását, olvasható a Dnevnik újvidéki napilapban. 

 

Nem alkalmazzák kellőképpen a kisebbségek jogait védő törvényeket 
2013. február 27. – Vajdaság Ma 

A Szerbiában élő nemzeti kisebbségek jogait szavatoló törvények jók ugyan, de nem 

alkalmazzák őket kellő mértékben, összegezték szerdán Belgrádban az emberi jogok 

védelmével foglalkozó független intézetének gyűlésén. Vesna Petrović, a belgrádi Emberi 

Jogi Központ megbízott igazgatója elmondta, hogy ez a központ felügyelte a polgárokat 

védelmező ajánlások alkalmazását, az egyenjogúság védelméért felelő biztos és a 

tartományi ombudsman utasította a helyi önkormányzatokat a nemzeti kisebbségek 

jogainak jobb érvényre juttatására. 

 

Bács-Kiskun és Csongrád megyével kötött megállapodást Vajdaság 
2013. február 27. – Pannon RTV 

Együttműködési megállapodásokat írtak alá Bács-Kiskun és Csongrád megye képviselői a 

vajdasági képviselőházban. A magyarországi delegációt Pásztor István házelnök fogadta.  

Bács-Kiskun megyével a jégvédelmi rendszer létrehozásáról, a Csongrád Megyei 

Közgyűléssel pedig egy együttműködési keretmegállapodást írt alá a tartományi 

képviselőház – mondta el Pásztor István. A vajdasági parlament elnöke megjegyezte, hogy 

konkrét tervek megvalósításáról is szó volt. 

 

Tisztújítás a kishegyesi VMSZ-ben 
2013. február 27. – Pannon RTV 

Kishegyesen megújul a Vajdasági Magyar Szövetség. A községi szervezet elnöksége Juhász 

Bálintot bízta meg a szervezet vezetésével. Bácsfeketehegyen Kovács Károlyt elnökké, 

Krisztián Irént és Hallgató Sándort alelnökké választották. A kishegyesi helyi szervezetben 

elnöknek Linka B. Gabriellát, alelnökeinek Szűgyi Istvánt és Sándor Istvánt választották. 

Kishegyesen a VMSZ konstruktív ellenzékként tevékenykedik – olvasható 

közleményükben. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15001/Politikai-mozgalom-alakul-Vajdasag-alkotmanyos-helyzetenek-ujrafogalmazasaert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15001/Politikai-mozgalom-alakul-Vajdasag-alkotmanyos-helyzetenek-ujrafogalmazasaert.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18102/Nem-alkalmazzak-kellokeppen-a-kisebbsegek-jogait-vedo-torvenyeket.html
http://pannonrtv.com/web/?p=48330
http://pannonrtv.com/web/?p=48312


 

 

 

 

 

 
10 

Meleg napok 
2013. február 28. - G. Fehér Péter - Heti Válasz 

A Temerinben történtekkel foglalkozik a Heti Válasz. Legutóbb két magyar fiatalt vertek 

meg pusztán azért, mert magyarul beszéltek, ennek ellenére az egyik áldozat nem tervezi, 

hogy soha többet nem megy ki az utcára. Sokak szerint Vajdaság tartomány elszakadását 

látják a megnövekedett feszültség hátterében. Temerin a „frontváros” írták korábban a 

városról, ez a legdélebbi jelentős magyar bástya innen délre már csak apró foltokban 

található magyarság.  

(A cikk teljes terjedelmében Heti Válasz 2013. február 28-i számában olvasható.) 

 

Annyi a kárpátaljai magyarságé, amennyit ki tud magának harcolni – 
nyelvkérdés az oktatásban 
2013. február 27. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által a közelmúltban szervezett 

konferencia témája a nyelvtörvény és az általa nyújtott lehetőségek kihasználása volt a 

kárpátaljai magyar iskolákban. Az előzményekről és a konferencia eredményeiről Orosz 

Ildikó, a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke beszélt a 

Kárpátalja Mának. 

 

Nem engedik be Kárpátaljára a segélyszállítmányokat 
2013. február 27. – MTI, Echo TV 

Nem engedik be Ukrajnába a nemrég hatályba lépett vámtörvény rendelkezései miatt a 

segélyszállítmányokat, köztük a Kárpátaljai Református Egyházkerület rászorulóinak szánt 

humanitárius rakományokat. A vámügyintézés egyszerűsítésére hivatott új ukrán 

vámtörvény év eleji életbe lépését követően több mint 40, kárpátaljai segélyszervezeteknek 

címzett humanitárius rakomány torlódott fel a határon. 

 

Jó hír a jövőnek 
2013. február 27. – Népújság  

Ebben a tanévben az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában tizenegy elsős 

tanulja párhuzamosan magyar és szlovén nyelven az írást és olvasást. A tagozat kísérleti 

jelleggel indult, és az eddigi szakmai tapasztalatok, valamint a programot a gyakorlatban 

kivitelező tanárok szerint eredményes. Jó hír, hogy a program a következő tanévben is 

folytatódhat, nem volt ugyanis egyértelmű, hogy a szakma és a minisztérium a kísérlet 

teljes felmérése és értékelése nélkül engedélyezi-e a folytatást. 
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Újabb lépés a nyelvek erőteljesebb sokszínűsége felé 
2013. február 27. – Népújság 

A Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottsága múlt heti ülésén a Szlovén Köztársaságnak az 

Európai Unió intézeteiben 2013-ban és 2014-ben kifejtett tevékenységeinek irányelveiről 

tárgyalt. A bizottság a nyelvek sokszínűségét illetően javaslatot is tett. Annak ellenére, 

hogy nem kimondottan nemzetiségi kérdésről van szó, és a bizottság csak véleményt 

nyilváníthatott, az elnöklő Göncz László kezdeményezésére a bizottság egy módosítási 

javaslatot is elfogadott a kormány kabinetjében készült nyilatkozathoz. Ez alapján a 

nemzetiségi bizottság az javasolja, a nyilatkozat markánsabban foglalja magába Szlovénia 

kötelezettségeit a nyelvi sokszínűséget illetően. 

 

Intézetalapításban gondolkodik a Hodos Községi MNÖK 
2013. február 27. – Népújság  

Csütörtökön tartotta meg 14. rendszeres ülését a Hodos Községi MNÖK tanácsa, amelyen 

elfogadták a 2012-es évi zárszámadást, megvitatták és elfogadták kisebbségi 

önkormányzat ez évre szóló munka- és pénzügyi tervét. Az idei tervben egy promóciós 

jellegű közintézet megalapításában is gondolkodnak, amelyet a községi önkormányzattal 

együtt alapítanának. Ennek főleg az ifjúsági központ és a turizmus szolgáltatásainak 

népszerűsítésében lenne fontos szerepe. 

 

 
 

 
 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6068-ujabb-lepes-a-nyelvek-erteljesebb-sokszinsege-fele
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6079-intezetalapitasban-gondolkodik-a-hodos-koezsegi-mnoek


 

 

 

 

 

 
12 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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