
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. március 4. 



 

 

 

 

 

 
2 

Martonyi: Fico kijelentése nem volt eurokonform 
2013. március 1. – MTI, hirek.sk 

Martonyi János Rómában a transzatlanti vacsorán megbeszélést folytatott Miroslav Lajčák 

szlovák külügyminiszterrel. A magyar tárcavezető felvetette Robert Fico beszédét, melyben 

a szlovák kormányfő elmondta: bármennyire is tisztelik a kisebbségeket, a független 

Szlovákiát nem az ő számukra, hanem elsősorban az államalkotó szlovák nemzet számára 

hozták létre. Lajčák érzékeltette, hogy „nem mindig a szavakra kell figyelni, hanem inkább 

arra, ami ténylegesen történik”. Martonyi János szerint a szlovák-magyar kapcsolatok jól 

fejlődnek, Ivan Gašparovič államfő budapesti látogatása jól sikerült, ő maga pedig március 

13-án Pozsonyba utazik. 

 

Fico nem kér elnézést, de sajnálja 
2013. március 4. – Veres István, Mózes Szabolcs – Új Szó 

Fico több napnyi hallgatás után különös magyarázattal szolgált a Matica slovenská ünnepi 

rendezvényén tett durva kisebbségellenes kijelentéseire. Az Új Szónak adott exkluzív 

interjúban azt állította, egy konkrét eset bőszítette fel, s ez alapján általánosított. Majd 

hozzátette: sajnálja, hogy a nemzeti kisebbségek ezt magukra vették és „a helyzet 

általánosításaként fogták fel”. Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy milyen konkrét esetre 

gondolt. A miniszterelnök nem volt hajlandó elnézést kérni kijelentéseiért. Az interjú 

során összesen hétszer elmondta, hogy sajnálja – ám nem a beszédében elmondottakat, 

hanem azt, ha szavait „másként értelmezték” – bocsánatot viszont nem kér. Arra a 

kérdésre sem adott egyértelmű választ, hogy továbbra is úgy érzi-e, zsarolja őt a hazai 

magyar kisebbség. 

 

Kelemen Hunor: szakmai síkra kell terelni a régióvitát 
2013. március 1. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ arra törekszik, hogy szakmai síkra terelje a román közigazgatás átszervezéséről 

folyó vitát - fogalmazott Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke pénteken Kolozsváron. A párt 

három regionális önkormányzati tanácsának együttes ülésén Kelemen Hunor politikai 

helyzetértékelő beszédében rámutatott: ha Románia jelenlegi fejlesztési régióit alakítanák 

át közigazgatási régiókká, az csődöt jelentene az ország számára. 

 

A stratégiai partnerség megőrzése a célja Martonyi romániai látogatásának 
2013. március 2. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika, Magyar Hírlap, 

Népszabadság 

Hétfőn Bukarestbe látogat Martonyi János magyar külügyminiszter, aki azt mondta: 

kétnapos látogatásának célja, hogy az utóbbi időben tapasztalt "kisebb-nagyobb viták" 

ellenére lehetőleg megpróbálják megőrizni a román-magyar stratégiai partnerség értékes 

elemeit. A miniszter jövő hétfőn Bukarestben megnyitja Bánffy Miklós író, volt 

külügyminiszter (1921-1922) emlékkiállítását, amely a bukaresti magyar nagykövetség és a 

Balassi Intézet bukaresti Magyar Kulturális Központja kezdeményezésére valósul meg. 
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Corlăţean: diplomáciai keretek közé kell terelni a magyar-román vitákat 
2013. március 3. – Krónika, MTI, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A magyar-román kapcsolatok vitás kérdéseit diplomáciai kereteket közé kell terelni, mert 

a sajtón keresztül való üzengetés és a tüntetések nem oldanak meg semmit - hangsúlyozta 

Titus Corlăţean egy tévéinterjúban. A külügyminiszter kifejtette: az etnikai autonómia 

gondolata ellentétes a román alkotmánnyal, és Bukarest számára az okozott „nehézséget”, 

hogy egy ilyen elképzelést „külső megnyilatkozásokkal” támogattak. 

 

Csíkszeredába látogatott Mircea Duşa védelmi miniszter 
2013. március 1. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Csíkszeredába látogatott Mircea Duşa védelmi miniszter, aki pár nappal korábban azt 

nyilatkozta, hogy Hitler korát idéző kijelentést tett Ráduly Róbert Kálmán polgármester. 

Mircea Dusa meglátogatta a csíkszeredai, magyar nyelvű Márton Áron, illetve a román 

nyelvű Octavian Goga Gimnáziumot. A védelmi miniszter érkezése előtt valakik 

eltávolították a teremből a székely zászlót. Arra az újságírói kérdésre, hogy kinek a 

kérésére távolították el a székely lobogót, Duşa azt válaszolta, hogy a székely zászlóról nem 

beszél, csakis olyan valós dolgokról, „amelyek a megyében élő magyarokat és románokat 

egyaránt érintik". 

 

Ismét előszedték a naftalinból Gheorghe Funart 
2013. március 1. – maszol.ro 

Éles szóváltás volt csütörtök este Gheorghe Funar, a Nagy-Románia Párt főtitkára és 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke között a Realitatea TV-ben. A volt kolozsvári 

polgármester hosszú szünet után állt ismét nyilvánosság elé, s mint kiderült, 

gondolkodásmódja mit sem változott, ugyanis ismét hajmeresztő vádakkal illette az 

RMDSZ-t és a magyar közösséget. Többek között azt állította, hogy a szövetség vezetői 

román államtitkokat fedtek fel Budapestnek. 

 

Egész naposra bővült a marosvásárhelyi rádió magyar nyelvű műsora 
2013. március 1. – Nyugati Jelen 

Szombattól egész naposra bővült a román közszolgálati rádió marosvásárhelyi területi 

stúdiójának magyar nyelvű műsora, amely lefedi az egész Székelyföldet. A változás 

nyomán a román és a magyar nyelvű műsorok ultrarövid hullámhosszon külön 

frekvenciára kerültek, így az egész napos magyar adást a 106,8 megahertzes frekvencián 

lehet vételezni - közölte pénteken az MTI-vel Szász Attila, a marosvásárhelyi rádió magyar 

adásának főszerkesztője. Ezzel a marosvásárhelyi rádió a leghosszabb adásidővel 

rendelkező romániai magyar közszolgálati médiummá vált. 
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A váradi Bajor Andor utca nevének megváltoztatása ellen tiltakoznak 
2013. március 2. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A Bihar Megyei Magyar Jogvédő Bizottság két tagja, valamint Kolozsi Árpád ügyvéd 

pénteken, sajtótájékoztatón közölte, hogy magánszemélyekként beadvánnyal fordultak a 

megye prefektusához, illetve az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz a nagyváradi 

Bajor Andor utca neve megváltoztatásának körülményei ügyében. A nagyváradi helyi 

tanács nemrégiben fogadott el egy határozatot arról, hogy a Várad-őssiben található Bajor 

Andor utcát nevezzék át Veteranilor utcának, miután az ott lakók jelentős többsége írásban 

jelezte Ilie Bolojan polgármesternek: „nem szeretnénk, és nem értünk egyet azzal, hogy az 

utcánk Boján Ándor (sic!), vagy bármilyen más magyar elnevezést kapjon.” 

 

Önkormányzati Tanács: az RMDSZ vezetői a régióátszervezésről 
2013. március 2. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke az RMDSZ Országos Önkormányzati 

Tanácsának ülésén elmondta, a jelenlegi nyolc fejlesztési régió közigazgatási régióvá való 

átalakítása nem egy működőképes alternatíva. Csutak István, az RMDSZ regionális 

szakértője Románia gazdasági-fejlesztési régióinak átszervezéséről szóló előadásában 

rámutatott arra, hogy az RMDSZ-nek igaza van, amikor azt támogatja, hogy a jelenlegi 8 

fejlesztési régiót meg kell szüntetni, és helyette kisebb, hatékonyabb régiókat kell 

kialakítani, hiszen a jelenlegi két legkisebb régió: Nyugat és Bukarest fejlődik a legnagyobb 

ütemben. 

 

Hét év alatt 250 millió euró agrártámogatást kapott Hargita megye 
2013. március 2. – transindex.ro 

Február 28-án tartott sajtótájékoztató keretén belül hívta fel a figyelmét az udvarhelyszéki 

polgármestereknek és a mezőgazdaságban dolgozóknak dr. Verestóy Attila szenátor és 

Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség 

(APIA) igazgatója az uniós mezőgazdasági pályázatok március elsejétől történő kiírására. A 

gazdák és gazdatömörülések hét éve igényelhetnek agrártámogatást, ebben az időszakban 

Hargita megyébe 250 millió euró érkezett, tavaly 64 millió eurót sikerült az APIA és az 

RMDSZ által felállított önkormányzati rendszernek kiosztania. 

 

Évfordulós konferencia a román-magyar stratégiai partnerségről 
2013. március 3. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Titus Corlățean román külügyminiszter meghívására hétfőn kétnapos hivatalos látogatásra 

Bukarestbe érkezik Martonyi János magyar külügyminiszter: a találkozó részeként 

konferenciával emlékeznek meg a magyar-román Stratégiai Partnerségi Nyilatkozat 

aláírásának tizedik évfordulójáról - közölte vasárnap a román külügyminisztérium. A 

közlemény szerint a találkozóra a politikai-diplomáciai párbeszéd folytonossága jegyében 

kerül sor, a két miniszter február 7-i telefonbeszélgetésének kiegészítéseként.  A 

megbeszélésen a felek konkrét megoldásokat keresnek a kétoldalú projektekben való 
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előrelépésre, beleértve a két országban élő nemzeti kisebbségek védelmének ügyét - 

olvasható a kommünikében. 

Temes megyében is elindul a Mikó Imre jogvédő szolgálat 
2013. március 2. – transindex.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által elindított Mikó Imre jogvédelmi 

szolgálathoz csatlakozik az RMDSZ Temes megyei szervezete. A megyei elnökség 

csütörtöki döntése értelmében az elkövetkezőkben a bánsági magyarok a Temes megyei 

RMDSZ irodában kaphatnak szakszerű eligazítást és tanácsadást azokra a kialakult visszás 

helyzetekre, amelyekben magyar nemzetiségükért érte őket hátrányos megkülönböztetés. 

 

Szerb csatlakozás: Románia a kisebbségek védelmezője 
2013. március 3. – Zsár Virág – Erdély Ma, kitekinto.hu 

Románia a nemzeti kisebbségek védelmezőjeként fellépve majdnem megakadályozta a 

szerb tagjelöltség elfogadását. Ez végül nem sikerült, hiszen magára maradt a hirtelen 

indított partizánakcióban, de számunkra is fontos eredmény született a kisebbségek 

jogainak védelmét tekintve. 

 

Izsák Dél-Tirolba hívja Dorin Floreát 
2013. március 3. – Krónika 

Székely-román vegyes küldöttség élén látogatna Izsák Balázs a dél-tiroli Bozenbe Dorin 

Floreával, hogy közösen vizsgálják meg a helyszínen, hogyan működik a gyakorlatban egy 

európai autonómia. A Székely Nemzeti Tanács elnöke ezt abban a nyílt levélben ajánlotta 

fel, amelyet a hétvégén intézett Marosvásárhely polgármesteréhez.  

 

Molnár Zsolt megkapta a „civil oltást” 
2013. március 3. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen, maszol.ro 

Molnár Zsolt parlamenti képviselő március elsején, pénteken a temesvári Kós Károly 

Közösségi Központba invitálta a Temes megyei magyar civilszervezetek képviselőit. Az 

ismerkedő jellegű találkozón a 40 aktív bánsági magyar civilszervezet mintegy fele 

képviseltette magát. A temesváriak mellett lugosi, zsombolyai, végvári, 

magyarszentmártoni gazdaszervezetek, nőszövetségek, közművelődési, ifjúsági, nyugdíjas, 

hagyományőrző, műszaki, természetjáró stb. egyesületek küldöttei jöttek el a találkozóra. 

 

Állásfoglalás a nyelvhasználatért 
2013. március 4. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ nyilatkozatot fogadott el Kolozsváron a romániai magyarság 

anyanyelvhasználatának és nemzeti szimbólumainak szabad joggyakorlásáról.  A 

dokumentum rögzíti, hogy a Romániában élő nemzeti közösségek egyenlő állampolgárok 

ebben az országban, ami azt feltételezi, hogy ugyanolyan kötelezettségekkel és jogokkal 

rendelkeznek, mint a többségi nemzet tagjai. Ezzel szemben a romániai magyar közösség 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136734&cim=szerb_csatlakozas_romania_a_kisebbsegek_vedelmezoje
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71809
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nap mint nap meg kell hogy védje az eddig megszerzett jogait: közösségi szimbólumainak 

a használati jogát, az anyanyelv használatát és az oktatási rendszerben elért eredményeket. 

 

Átadták a Báthory-díjakat Marosvásárhelyen 
2013. március 4. – Krónika, Nyugati Jelen 

Átadták a romániai állami finanszírozású magyar felsőoktatás érdekében kifejtett 

tevékenységért járó Báthory-díjakat Marosvásárhelyen. A kitüntetést, amelyet a Bolyai 

Kezdeményező Bizottság (BKB) javaslatára az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács oktatási 

szakbizottsága adományoz, tizenhárman kapták meg szombaton. 

 

Fenyegetés az RMDSZ-nek Zilahon 
2013. március 4. – Krónika, maszol.ro 

A romániai magyarságot fenyegető feliratot tűztek ki ismeretlen tettesek az RMDSZ 

Szilágy megyei szervezetének zilahi székházára. A kézzel írott provokatív üzenetben ez 

olvasható: „Ha nem hagytok fel az autonómiatörekvéssel, ki lesztek utasítva! Ez az első 

figyelmeztetés! Lehet, hogy még lesz. Ez rajtatok múlik!” A szövetség Szilágy megyei 

szervezete ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a csütörtökre virradóra kitűzött fenyegető 

felirat miatt. 

 

Góbé termékek Szeben főterén 
2013. március 4. – Krónika 

Csíkszeredai liszt, udvarhelyi lekvár, korondi méz, szentgyörgyi kenyér, valamint egri és 

tokaji bor is kapható a Nagyszebenben néhány hónapja működő Suflák üzletben. 

Tulajdonosa kóstolók szervezésével szeretné még jobban megkedveltetni a Góbé 

termékeket a szebeniekkel. 

 

Fico igényt tart a másodrendű magyarok szavazataira 
2013. március 1. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Via Nova ICS dunaszerdahelyi alapszervezete szerint magyarellenes erődemonstráció és 

szavazatvásárlás céljából látogatott el csütörtökön Robert Fico Dunaszerdahelyre. Az 

ifjúsági szervezet tagjai és szimpatizánsai tiltakoztak a pár nappal korábban kirekesztő, 

kisebbségellenes szöveget elmondó miniszterelnök látogatása miatt. 

 

Teherkompjárat létesülhet Esztergom és Párkány között 
2013. március 1. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Szlovák-magyar együttműködéssel, napi hetven kamiont szállítani képes teherkompjárat 

létesülhet Esztergom és Párkány között - erről fogadott el elvi hozzájárulást az esztergomi 

képviselő-testület csütörtök esti ülésén. 
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Nyílt információs napot szervez a Bethlen Gábor Alap 
2013. március 1. – hirek.sk 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából a BGA révkomáromi irodája 2013. március 

8-án Dunaszerdahelyen, március 19-én pedig Rozsnyón nyílt információs napot szervez a 

2013. évi „Magyar oktatásért és kultúráért“ pályázati felhívással kapcsolatban. 

 

Megtalálták az ellopott Rákóczi-szobrot és turulszobrot 
2013. március 1. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A rendőrség pénteken őrizetbe vett három személyt, akiket II. Rákóczi Ferenc borsi 

mellszobra és a bodrogszentesi turulszobor eltulajdonításával gyanúsítanak. 

 

Restaurálják II. Rákóczi Ferenc mellszobrát 
2013. március 2. – TASR, Új Szó 

Mindent elkövetnek, hogy a március 27-i ünnepségekig restaurálják II. Rákóczi Ferenc 

szétvágott bronz mellszobrát – mondta Laczkó Lajos, a II. Rákóczi Ferenc polgári társulás 

elnöke, helyi önkormányzati képviselő. 

 

Jeladóval láthatják el a Rákóczi-szobrot Borsiban 
2013. március 2. – hirek.sk 

A II. Rákóczi Ferenc Emlékbizottság megtette az első lépéseket annak érdekében, hogy az 

eltulajdonított, feldarabolt, majd szerencsésen megkerült Rákóczi bronz mellszobor ismét 

régi fényében tündökölhessen a borsi kastély udvarán. Az MKP szorgalmazni fogja, hogy 

az állam kamerarendszert biztosítson az önkormányzatok részére, hogy a jövőben 

elkerülhetőek legyenek a szoborgyalázások. 

 

Bírósághoz fordulnak a párkányi tévések? 
2013. március 2. – hirek.sk 

A frekvenciatanács 156 eurónyi pénzbírságot szabott ki a Párkányi Televíziót üzemeltető 

társaságnak, mert egy általa gyártott anyagból hiányzott a szlovák nyelvű feliratozás. Az 

érintettek még nem döntötték el, hogy jogi útra terelik-e az ügyet. 

 

Pszichiáterek vették védelmükbe Malina Hedviget 
2013. március 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Úgy tűnik, az ügy jelen fázisában már nemzetközi hullámokat is ver Malina-Žák Hedvig 

esete: egy pöstyéni konferenciát követően neves hazai és külföldi pszichiáterek címeztek 

levelet a szlovákiai pszichiátereknek, valamint az Orvos Világszövetségnek. 

 

A Csemadok is elítéli Robert Fico kijelentéseit 
2013. március 3. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Március 1-jén Búcson ült össze a Csemadok Országos Elnöksége, hogy értékelje az év 

elején megtartott országos rendezvényeit és előkészítse az első félévben előtte álló 
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fontosabb programokat. A tanácskozás résztvevői aggodalommal vették tudomásul Robert 

Fico kormányfő Turócszentmártonban elhangzott, a szlovákiai kisebbségek címére tett 

sértő kijelentéseit, miszerint a kisebbségek csak kérnek, de nem teljesítik kötelességeiket, 

miközben a problémáik az államalkotó szlovák nemzet kárára kerülnek előtérbe. 

 

Van, ahol sikerül… 
2013. március 4. - Szilvássy József - Népszabadság 

Eddig egy megyében sikerült megállapodnia a Most-Híd pártnak a Magyar Közösség 

Pártjával, az ősszel esedékes regionális választásokon való közös részvételről. Bugár Béla a 

Most-Híd elnöke hasonló megállapodást szeretne a továbbiakban is az MKP-val, vagy a 

SDKÚ-val. Berény József az MKP elnöke inkább a járási szintű megállapodást helyezi 

előtérbe, de csak ott, ahol a magyarok kisebbségben élnek. 

 

Temerin: Lakossági fórum a magyarellenes incidensek kapcsán 
2013. március 1. – Vajdaság Ma 

Pénteken Temerinben Gaudi-Nagy Tamás és Baráth Zsolt a magyar Országgyűlés két 

Jobbikos parlamenti képviselője lakossági fórumot tartott, amelyen a nemrégiben 

Délvidéken történt magyarellenes incidensekről, illetve a „temerini hetekként”, vagy az „új 

temerini fiúkként” elhíresült magyar fiatalok ügyéről tájékozódtak. A fórumon ott voltak a 

sértett gyermekek szülei is, akik megosztották a képviselőkkel, a jelenlévőkkel mindazt, 

amin a fiúk keresztülmentek ezekben a hónapokban, de jelen volt Rácz Szabó László, a 

Magyar Polgári Szövetség elnöke, valamint László Bálint, a Magyar Remény Mozgalom 

elnöke is. 

 

Az MNT a politikában 
2013. március 1. – Ágoston András – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács csütörtökön, a magyarverések dolgában állásfoglalással jelent 

meg a politikai porondon. Ez jó. Csak nem elég. Ha valaki azt kérdezné, hol volt eddig, erre 

a válasz az, hogy eddig tartotta magát a nemzeti tanácsokról szóló szerb törvény által 

szabott szűk keretekhez. Az ok egyszerű. Valamiképpen jó lenne azt a látszatot kelteni, 

hogy szava van a vajdasági magyarság önazonosságának megőrzésében – írja Ágoston 

András hírlevelében. 

 

Talpon maradni 
Csorba Béla interjúja a Vajdaság Mának 

2013. március 3. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt legutóbbi tisztújító közgyűlésén Csorba Béla 

személyében új elnök került a párt élére. Megválasztása kapcsán A Vajdaság Mának 

elmondta: a Vajdasági Magyar Demokrata Párt talpon maradt, hiszen sokan abban 

bizakodtak, hogy erre a tisztújító kongresszusra már nem kerül sor. (…) Az elmúlt évek 
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tevékenysége miatt nem kell szégyenkeznünk sem Temerinben, sem máshol. Azon két 

legfontosabb alapelv közül, amelynek egyike a magyar perszonális autonómia, a másik 

pedig a kettős állampolgárság, a második már lényegében megvalósult.  

 

A VMSZ nem kíván csatlakozni semmiféle vajdasági fronthoz 
2013. március 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselője, parlamenti képviselő cáfolta, 

hogy pártjának szándékában lenne csatlakozni a „vajdasági fronthoz”, amelynek 

megalakítását a Liberális Demokrata Párt jelentette be. Elég volt a kilencvenes évek 

frontjaiból, nincs szükségünk egy újabbra, nyilatkozta Pásztor Bálint, s hozzátette, hogy 

nem tudni ki találta ki, s tette közzé, hogy a VMSZ csatlakozna egy ilyesmihez. Kitartunk 

álláspontunk mellett, hogy az alkotmányt meg kell változtatni, illetve hogy meg kell 

teremteni Vajdaság szélesebb körű autonómiáját Szerbiában. 

 

Tanácskozás a kisebbségi sajtóról 
2013. március 2. – Vajdaság Ma 

A nemzeti kisebbségek tájékoztatási eszközeinek a fennmaradása nem válhat kérdésessé, 

ezért biztosítani kell pénzelésük stabil szintjét, ugyanakkor pedig szavatolni kell 

szerkesztéspolitikájuk függetlenségét is – állapították meg azon az összejövetelen, amelyet 

a nemzeti kisebbségek nyelvén való tájékoztatásról tartottak meg pénteken a vajdasági 

képviselőházban. 

 

Ki bántalmazza a szenttamási polgárokat? 
2013. március 2. – Vajdaság Ma 

A Demokrata Párt (DS) tartományi bizottsága szerint, Szenttamáson ismeretlen emberek, 

illetve a Szerb Haladó Párt (SNS) aktivistái bántalmazzák a polgárokat és a DS aktivistáit. 

A SNS válasza szerint viszont éppen a DS tagjai verik a szenttamási polgárokat. A 

demokraták közleménye szerint több mint 20 embert bántalmaztak, illetve hozzáteszik, 

hogy „belgrádi és zombori rendszámú terepjárókból kiszálló, gumibotokkal felszerelt 

ismeretlenek támadnak az utcán tartózkodó polgárokra”. 

 

A tartományi pótválasztások második menete 
2013. március 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tartományi képviselőházi pótválasztások második körét tartják ma három választási 

egységben - Nagybecskereken, Apatinban és Szenttamáson. A szavazóhelyek reggel hétkor 

nyitottak, jelentette a Beta. A tartományi parlamentben megüresedett három helyre a 

Demokrata Párt (DS) három, a Szerb Haladó Párt (SNS) két és a Szerbiai Szocialista Párt 

(SPS) egy képviselője pályázhat, ugyanis a február 17-én megtartott első kör után ők 

jutottak tovább. 
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Átalakulhat a kormány 
2013. március 2. – Vajdaság Ma 

Ha a folyamatban levő, Koszovóval és Európával kapcsolatos ügyek és fordulatok nem 

vezetnek előrehozott választásokhoz, nem kizárt, hogy az év végéig átalakul Ivica Dačić 

kormánya. A Večernje novosti értesülései szerint a legerősebb kormánypárt illetékesei 

készek újra leosztani a lapokat, azaz lecserélni egyes kádereiket, ha az elemzésekből 

kitűnik, hogy nem elég jól végezték munkájukat az egyes területeken. A Szerb Haladó Párt 

szervei a következő tíz napban átnézik a kormánytagjaikról szóló jelentéseket, így kiderül, 

ki „vizsgázott le”, és ki nem. 

 

Szabadkán megalakult a Jobbik délvidéki csoportja 
2013. március 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Felvidék, Kárpátalja és Erdély után szombaton Szabadkán megalakult a Jobbik délvidéki 

csoportja. A szervezési feladatokkal a párt Győri Endre zentai születésű tanárembert bízta 

meg, olvasható a párt vasárnap kiadott közleményében. A Jobbik fontos feladatának 

tekinti a délvidéki magyarság hiteles képviseletét, és a helyi eseményekről szeretne első 

kézből, megbízható forrásból értesülni.  

 

Töretlen az érdeklődés 
2013. március 1. - Kecskés István – Magyar Szó 

A nagybecskereki Petőfi MME székházában csütörtökön volt Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusának ötödik kihelyezett fogadónapja, amelyen 150 visszahonosítási kérelmet 

vettek át. Ez a legnagyobb számú kérelem 2011 óta, amikor megkezdődött a fogadónapok 

sorozata Vajdaságban. Nagybecskereken a konzulátus munkatársai eddig több mint 

hatszáz visszahonosítási kérelmet vettek át. A CMH nagybecskereki irodája előzetes 

munkájának köszönve a benyújtott okmányok hitelességével nincsenek különösebb 

gondok. 

 

Modern európai autonómiát! 
2013. március 1. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A Liberális Demokrata Párt az egyedüli olyan belgrádi központtal rendelkező szerbiai 

politikai szervezet, amelyik a kezdetektől szorgalmazza, hogy Vajdaság kapja vissza a 

bírósági, törvényhozási és végrehajtó hatalmat is – jelentette ki Milivoj Vrebalov, a párt 

tartományi bizottságának elnökségi tagja, a Tartományi Képviselőház alelnöke. Mint 

mondta, Vajdaságnak egy modern európai autonómiára van szüksége, s nem olyan 

hangulatra, amely a joghurtforradalomra emlékezteti a polgárokat. 

 

Tisztességes kisebbségi újságírás és helytállás 
2013. március 3. - Mihályi Katalin - Magyar Szó  

A vajdasági magyar újságírók szakmai elismeréseit március 7-én, csütörtökön adják át 

Szabadkán, a Városi Múzeumban. Első ízben szervezik meg közösen a Napleány-díj és a 
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Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete elismeréseinek ünnepélyes átadását. Az idén 

tizedik alkalommal átadásra kerülő Napleány-díjat a Dévavári család ajánlotta fel Dévavári 

Dér Zoltán (1928–2007) író, szerkesztő, publicista 75. születésnapja alkalmából. Ez volt a 

délvidéki magyar újságíró társadalom munkájának elismerésére alapított első díj. Dr. 

Dévavári Zoltánt – aki a kezdetektől ott van a kuratóriumban, ennek egyik tagjaként – az 

elmúlt 10 évről kérdezte a Magyar Szó. 

 

Nehézkes rehabilitáció 
2013. március 3. - Sztojánovity Lívia - Magyar Szó  

2011 végén lépett életbe az új rehabilitációs törvény, és azóta több mint két és fél ezren 

indították meg az eljárást. A CMH irodák jogászai és tizenöt ügyvéd segít ezekben az 

ügyekben, azonban az új  törvény életbe lépése óta a kollektív bűnösség körébe tartozó 

rehabilitálási kérelmek kapcsán még egy jogerős ítélet sem született. „Eddig egyik eljárás 

sem fejeződött be, ugyanis még azokban az esetekben is, ahol a Felsőfokú Bíróság az új 

törvény alapján a keresetet benyújtó javára döntött, az ügyészség minden esetben 

fellebbezett, és másodfokú jogerős döntés még egyik esetben sem született. Olyan ez, 

mintha az állam arra törekedne, hogy minél kevesebb embert rehabilitáljanak, és a 

későbbiekben minél kevesebb anyagi térítés kifizetésére vagy vagyonvisszaadására 

kerüljön sor” – mondta el a CMH iroda egyik ügyvéde. 

 

László Bálint maradt az MRM élén 
2013. március 3. – Pannon RTV 

Újraválasztották László Bálintot a Magyar Remény Mozgalom szabadkai tisztújító 

kongresszusán. A régi-új elnök kijelentette, hogy pártja a területi autonómiáért harcol, 

amelyhez várják a többi vajdasági magyar párt és szervezet támogatását. A közgyűlésen 

megválasztották az MRM húsztagú tanácsát és héttagú elnökségét is. A Magyar Remény 

Mozgalom hároméves fennállása után a vajdasági magyarság második politikai erejévé 

lépett elő – hangzott el a Magyar Remény Mozgalom közgyűlésén, Szabadkán. Nem volt 

meglepetés, hogy újraválasztották az eddigi elnököt.  

 

Napirendjére tűzi a parlament a kettős állampolgárságot? 
2013. március 2. – Kárpátinfo 

Lev Mirinszkij független képviselő a közelmúltban beadvánnyal fordult a Legfelsőbb 

Tanácshoz, amelyben javasolta: tegyék lehetővé, hogy az ukrán állampolgárok két vagy 

akár ennél is több állampolgárságot szerezhessenek. Az Obozrevatyel c. lap szerint a 

Legfelsőbb Tanács beregisztrálta Lev Mirinszkij törvénytervezetét. Leonyid Kozsara ukrán 

külügyminiszter elfogadhatatlannak tartja a kettős állampolgárság bevezetését 

Ukrajnában, így kérdéses, hogy a Legfelsőbb Tanács napirendjére tűzi-e a kettős 

állampolgárság kérdését. 
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Mikor lesz kétnyelvű a bizonyítvány? 
2013. március 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Mint ismert, a kárpátaljai magyarság számára az új nyelvtörvény oktatási téren is kínál 

lehetőségeket. Ide tartozik a kétnyelvű bizonyítványok ügye vagy a második idegen nyelv 

bevezetésének kérdése. Lengyel Lászlóval, a Beregszászi Járási Oktatási Osztály 

vezetőjével a kárpátaljai iskolák előtt álló lehetőségekről beszélgetett a Kárpáti Igaz Szó. 

 

Csendes tiltakozás Kárpátalján 
2013. március 3. – MTI, hirado.hu 

Csendes demonstrációt tartott tegnap a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség csapi 

alapszervezete a polgármesteri hivatal előtt. A KMKSZ tagjai azért demonstráltak, mert a 

város ukrán vezetése nem engedélyezte számukra, hogy a városháza tanácstermében 

tartsák meg éves közgyűlésüket. 

 

Minden, ami magyar Kismartonban 
2013. március 2. – Volksgruppen 

„Pannonica” néven pannon termékek bemutató terme nyílt meg tegnap Kismartonban, a 

Dóm téren. Az üzletet a Pannon kapcsolatokat támogató egyesület üzemelteti, mely tavaly 

decemberben alakult meg. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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