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Martonyi János Magyarország támogatásáról biztosította a romániai 
magyarságot 
2013. március 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Magyarország támogatásáról biztosította a romániai magyarságot Martonyi János magyar 

külügyminiszter, miután találkozott Bukarestben Kelemen Hunorral, az RMDSZ 

elnökével. Az RMDSZ székházában tartott megbeszélést követően Kelemen Hunort 

elmondta: tájékoztatta a magyar külügyminisztert arról, hogy a következő időszakban 

milyen kihívásokkal kell szembenéznie a romániai magyarságnak, amelyek meghatározzák 

hosszú távon a sorsát. Az RMDSZ elnöke elsősorban a romániai közigazgatási régiók 

tervezett kialakítását, az alkotmánymódosítást, valamint az új restitúciós törvény 

kidolgozását nevezte meg. 

 

Martonyi: senkit se zavar Magyarországon a román lobogó 
2013. március 5. – transindex.ro 

Ha valaki kitűzné a székely zászlót a hátam mögött található Románia, Magyarország és az 

EU lobogói mellé, semmi ellenvetésem nem lenne ellene, hisz Magyarország több 

településének helyi önkormányzatán ott lobog a román zászló – mondta hétfőn Martonyi 

János a román külügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatóján. 

 

Martonyi a nyilatkozatok enyhülésére számít a magyar-román viszonyban 
2013. március 5. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Nyugati Jelen, MTI, 

Erdély Ma 

A magyar-román kapcsolatokat terhelő éles hangvételű nyilatkozatok enyhülésére számít 

Martonyi János külügyminiszter, aki kedden befejezte kétnapos hivatalos látogatását 

Romániában. Bukarestből való távozása előtt a külügyminiszter az MTI-nek elmondta: 

abban állapodtak meg a román féllel, hogy lehetőleg nem a sajtóban üzennek egymásnak, 

függetlenül attól, hogy bizonyos ügyekben az alapvető elvi álláspontok különböznek - 

például a székely zászló használata esetében. 

 

Pert nyertek zászlóügyben 
2013. március 6. – Krónika 

Pert nyert alapfokon zászlóügyben Sepsiszentgyörgy, illetve Kovászna megye 

önkormányzata – tájékoztatott tegnap Antal Árpád polgármester és Tamás Sándor 

tanácselnök. A bíróság megállapította, hogy minden közigazgatási egységnek joga van 

saját zászlót alkotni és elfogadni. 

 

Az SNS hamarosan kezdeményezi a tartományi előrehozott választásokat 
2013. március 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt (SNS) a következő napokban eljuttatja hivatalos, írásos kérelmét a 

vajdasági képviselőház elnökéhez. A dokumentumban előrehozott tartományi választások 

kiírását kérik, amelyeket az elkövetkező 6 hónap, vagy esetleg egy év során kellene 
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megtartani, jelentette be Igor Mirović, az SNS alelnöke, illetve a párt Vajdasági 

Tanácsának vezetője. Pásztor István szerint nem lesznek előrehozott tartományi 

választások. 

 

Egy sír se maradjon jelöletlen 
2013. március 6. – Népszabadság 

Áprilisban a vajdasági Csúrogon kerül sor a magyar és a szerb államfő közös főhajtására az 

1942. januári újvidéki razzia és az 1944. őszi partizánmegtorlások áldozatainak emléke 

előtt. Az utóbbit korábban elhallgatták Jugoszláviában – de jelenleg már magyar–szerb 

akadémiai történész vegyes bizottság vizsgálja az egykori eseményeket a megnyitott 

szerbiai levéltárak iratai alapján. Szrdjan Cvetkovics történész, a belgrádi Újkortörténeti 

Intézet főmunkatársa, az 1944. szeptember 12. után meggyilkoltak titkos temetőinek 

feltárására alakult bizottság tagja több könyvet és tanulmányt publikált a témáról. A 

Népszabadság szegedi tudósítója készített vele interjút. 

 

Megnyitották Bukarestben a Bánffy Miklós emlékkiállítást 
2013. március 5. – Krónika 

Ma is időszerű, ahogy Bánffy Miklós politizált, és ahogy magyarságát és európaiságát 

megélte - hangsúlyozta Martonyi János külügyminiszter Bukarestben, ahol megnyitotta a 

140 éve Kolozsváron született művész és politikus emlékének szentelt vándorkiállítást. A 

külügyminisztérium, Magyarország bukaresti nagykövetsége és a Balassi Intézet Bukaresti 

Kulturális Központja által közösen szervezett kiállítás megnyitóján Martonyi János 

elmondta: a magyar történelem szempontjából Bánffy elsősorban külügyminiszter volt 

(1921-1922), ő érte el, hogy a trianoni döntést követően népszavazást írtak ki, amelynek 

eredményeképpen Sopron magyar maradt. 

 

Sepsiszentgyörgy is megpályázza az Európa Kulturális Fővárosa címet 
2013. március 5. – Krónika, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Székelyföld nevében Sepsiszentgyörgy is megpályázza az Európa Kulturális Fővárosa címet 

- jelentette be kedden Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Antal Árpád keddi 

sajtótájékoztatóján elmondta: Sepsiszentgyörgy a régió nevében készül megpályázni 

Európa 2021-es kulturális fővárosi címét. A pályázatot Sepsiszentgyörgy nyújtja be, de 

Hargita és Kovászna megye tanácsaival közösen, továbbá Székelyudvarhely, 

Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely és Szováta önkormányzatainak 

támogatásával. 
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Borbély: folyamatosan szem előtt kell tartani a kisebbségi érdekeket 
2013. március 5. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Az Európai Tanács Rasszizmus és Intolerancia-elleni Bizottságának (ECRI) képviselőivel 

találkozott tegnap Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke és Molnár Zsolt Temes 

megyei képviselő. A szövetség politikusai felhívták a bizottság figyelmét arra, hogy 2005-

ben az akkori kormány benyújtott a parlamentnek egy kisebbségi törvénytervezetet, amely 

hét éve stagnál a képviselőházban, és amelynek megszavazására még mindig nincs 

politikai akarat. 

 

Szerdán tárgyal a kormány a restitúciós törvényről 
2013. március 5. – transindex.ro 

A szerdai kormányülésen a kabinet első olvasatban tárgyalni fogja a módosított restitúciós 

törvényt, majd jövő hétfőn az USL vezetése tárgyal a jogszabályról, amelyet áprilisig, 

parlamenti felelősségvállalással készül elfogadtatni a parlamenttel a kormány – jelentette 

be Victor Ponta. A kormányfő hozzátette, számít arra, hogy az ellenzék bizalmatlansági 

indítványt fog benyújtani a jogszabály elfogadása kapcsán. 

 

Martonyi Jánossal találkoztak az EMNP vezetői 
2013. március 5. – transindex.ro 

A hivatalos bukaresti látogatáson tartózkodó Martonyi János magyar külügyminiszter 

kedden az EMNP vezetőivel találkozott. Toró T. Tibor pártelnök és Papp Előd alelnök 

megköszönték a külügyminiszternek a támogatását, valamint a magyar diplomácia és 

Németh Zsolt külügyi államtitkár és Füzes Oszkár nagykövet kiállását az erdélyi magyar 

közösség autonómiája mellett, valamint a támogatást a székelyzászló-ügyben. 

 

Teljes politikai összefogás van Háromszéken a vasárnapi autonómiatüntetés 
kapcsán 
2013. március 5. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Közös sajtótájékoztatót tartott az SZNT sepsiszentgyörgyi székházában az RMDSZ 

háromszéki elnöke, Tamás Sándor, a szövetség sepsiszentgyörgyi elnöke, Antal Árpád, az 

MPP Kovászna megyei elnöke, Kulcsár Terza József, az EMNP-nek az autonómiatüntetés 

szervezőbizottságába delegált képviselője Sánta Imre, valamint Gazda Zoltán és Ferencz 

Csaba, háromszéki SZNT vezetők a vasárnapi marosvásárhelyi autonómiatüntetés 

kapcsán. Félelemre és nemekre lehetetlen jövőt építeni - fogalmazott Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki szerint, ahhoz, hogy autonómia legyen, sok 

demokratikus eszközt kell használni, nem lehet csak egy úton járni, ezért tartják fontosnak 

a tüntetésen való részvételt. 
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Törvénytervezet az elkobzott tulajdonok visszaszolgáltatásáért 
2013. március 5. –Erdély Ma, Nyugati Jelen, Szabadság 

A Polgári Erő pártjának parlamenti képviselői törvénytervezetet nyújtanak be a 

kommunista rendszer által elkobzott tulajdonok visszaszolgáltatását illetően – jelentette 

be tegnap Mihai Răzvan Ungureanu pártelnök, aki sajtótájékoztatóján közölte: a 

törvénytervezet előírja, hogy kötelező vagy az elkobzott tulajdonok visszaszolgáltatása, 

vagy a kártérítés kifizetése, és szankciókban részesülnek azok a személyek vagy 

intézmények, akik/amelyek nem tartják be a kiszabott határidőket. 

 

A romániai magyar sajtó Martonyi János bukaresti látogatásáról 
2013. március 5. – Erdély Ma, MTI 

Romániában csak a magyar nyelvű lapok közöltek véleménycikkeket keddi lapszámukban 

Martonyi János külügyminiszter bukaresti látogatásáról. A fontosabb román nyelvű lapok 

csupán tudósításokban számoltak be az eseményről. A Krónika napilap vezércikkírója 

kijelenti, Magyarországot és Romániát geopolitikai helyzetük, gazdasági állapotuk és 

természeti adottságaik egyaránt arra kötelezik, hogy szoros szövetségben, folyamatosan 

egyeztetett politikai és gazdasági fejlesztési stratégia útján kíséreljenek meg helyt állni az 

Európai Unión belül a térség érdekeiért. 

 

Bayer Zsolt is részt vesz az autonómiatüntetésen? 
2013. március 5. – maszol.ro 

„Ha ideje megengedi", akkor Bayer Zsolt, a magyarországi Békemenet egyik szervezője is 

részt vesz a Marosvásárhelyre tervezett március 10-i autonómiatüntetésen. A tüntetés 

egyik társszervezője, Biró Zsolt MPP-elnök egy marosvásárhelyi sajtótájékoztatón 

kijelentette: nincs mit keresniük az autonómiatüntetésen a magyar szélsőségeseknek, 

„főként a budapestieknek". 

 

Álnév mögé bújva jelentették fel a MOGYE oktatóit 
2013. március 5. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem létező személy feljelentése alapján vizsgálta egy éven keresztül az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) tizenegy oktatóját – derült ki a hatóságok ügyirataiból.  

 

A román-magyar együttélés és az álproblémák 
2013. március 5. – Kovács Attila – szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Hargita megyében az emberek problémái hasonlók, ezek általában nem etnikai jellegűek – 

jelentette ki Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke az intézmény által megrendelt 

felmérést bemutatva. A román-magyar együttélésre vonatkozó kérdések mellett a székely 

zászló használatára és a regionális átszervezésre is rákérdeztek. Az együttélést a magyar 

válaszadók 30 százaléka nagyon jónak tartja, 47 százalékuk szerint vannak vitás kérdések, 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/9494-bayer-zsolt-is-reszt-vesz-az-autonomiatuntetesen
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-letezo-szemely-jelentgetett
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-roman-magyar-egyutteles-es-az-alproblemak
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de mindig közös nevezőre jutnak. A román megkérdezettek esetében 52, és 36 százalék ez 

az arány. Sok feszültséget a magyarok 18,5, illetve a románok 11 százaléka érzékel. 

 

Toró T. Tibor: szélsőségeseket és provokátorokat nem látunk szívesen a 
március 10-i autonómiatüntetésen 
2013. március 5. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A március 10-re Marosvásárhelyre tervezett békés autonómiatüntetés a részvételi 

demokrácia egyik formája, amelynek célja az, hogy az erdélyi magyarság mind az állam 

vezetése, mind pedig a nemzetközi közösség felé határozottan jelezze igényét az autonómia 

különböző formái iránt – jelentette ki kedden Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöke, aki kedden Papp Előd alelnökkel együtt tartott sajtótájékoztatót Bukarestben, 

túlnyomórészt román újságíróknak. 

 

Gyergyói belharc egy RMDSZ-es tisztségért 
2013. március 5. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Március 9-én kerül sor az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének tisztújítására. Ekkor 

elnököt is választanak. A helyi szervezetet igencsak megosztotta a jelöltállítás kérdése. A 

tét nagy, hiszen a három területi szervezet (csíki, udvarhelyi és gyergyói) vezetőinek szava 

jelentősen befolyásolhat olyan döntéseket, amelyek például a megyei költségvetésből az 

egyes településeknek leosztandó összegeket illetik.   

 

Óriás székely zászló Barót főterén 
2013. március 5. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Tízméteres árbocra vonták fel kedden Baróton a székely zászlót a református templom 

előtti téren. Délután fél hatra hívták össze Barót és Erdővidék lakosságát a szervezők: az 

Erdélyi Magyar Néppárt, a Magyar Polgári Párt, a Székely Nemzeti Tanács és a Székely 

Társalgó Egyesület, a több mint ötszáz résztvevő pedig békésen várakozott az esemény 

megkezdéséig, hiszen megcsúsztak a programmal. A háromszéki sajtó nagy része távol 

maradt a zászlófelvonástól, de a központi román média képviselői már kora délután 

megjelentek közvetítő autóikkal a helyszínen és egymást váltották a bejelentkezések, 

amelyekben alig száz résztvevőről számoltak be. 

 

Nyugalom 
2013. március 6. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika szerdai vezércikkében Páva Adorján arról írt, hogy „Martonyi János mostani 

bukaresti látogatása sem szolgál szenzációval, de ezúttal éppen ezért bír rendkívüli 

jelentőséggel: a csendnek ugyanis régóta nem örültünk ennyire. Most készségesen 

költözünk át az örök nyilatkozatháborúk, a kölcsönös erőfitogtatások színteréről a 

szóvirágok lagymatag világába, amely nem vonzza a kiszipolyozó szájhősöket”. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/gyergyoi-belharc-egy-rmdsz-es-barsonyszekert
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/orias-szekely-zaszlo-barot-foteren
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Az európai szocialistáknak sem tetszenek Fico kijelentései 
2013. március 5. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Hannes Swoboda, az Európai Parlament szocialista frakciójának vezetője sem tud 

egyetérteni azzal, hogy Robert Fico szlovák kormányfő a múlt héten Turócszentmártonban 

azt állította: a szlovákiai kisebbségek zsarolják az államot, amely nem is az övéké, hanem 

elsősorban a szlovákoké. Fico beszédére Bauer Edit, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) 

EP-képviselője levélben hívta fel Swoboda figyelmét. 

 

Az MKP felszólította a kormányt, hagyjon fel a nyomásgyakorlással 
2013. március 5. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Robert Ficónak, Szlovákia miniszterelnökének a kisebbségek címére tett megnyilvánulásai, 

amelyeket az Európai Unió vezető politikusai is élesen elítéltek, nem voltak 

véletlenszerűek- véli Őry Péter. A miniszterelnök a kritikákat követően úgy nyilatkozott, 

hogy szavait félreértették, valójában azonban a más nemzetiségű polgárok elleni rendkívüli 

nyomás vette kezdetét  - írja közleményében az MKP közigazgatási alelnöke. 

 

Blöffnek tartják Fico magyarázatát 
2013. március 5. – Új Szó 

Taktikázásnak tartják Robert Fico miniszterelnök múlt keddi, nemzetiségekről tett 

kijelentéseit és az utána következő magyarázkodást a hazai kisebbségi politikusok. Bugár 

Béla szerint Fico „nem meggyőződésből beszél. Most ezt mondja, mert erre van szüksége. 

Ha érdeke azt diktálja, elő fogja venni a nemzetiségi kártyát”. Berényi József úgy vélte, „ha 

a kormányfőt egy konkrét projekt dühítette volna fel, nem biztos, hogy azonnal teóriát 

alkotott volna a kisebbségekről a legnagyobb szlovák nemzeti egyesület ünnepségén”. 

 

A SNS is reagált az Új Szóban megjelenő interjúra 
2013. március 5. – Új Szó 

Szlovákellenes a kisebbségeknek ígért status quo – írja a Szlovák Nemzeti Párt (SNS). A 

TASR hírügynökségnek eljuttatott sajtóközlemény az Új Szó hétfői számában megjelent 

interjúra reagált, amelyben Rober Fico kormányfő ismét megerősítette: továbbra is tartja 

magát a kisebbségi status quóhoz. 

 

Júniusban megalakul a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség? 
2013. március 5. – TASR, Felvidék Ma, hirek.sk 

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség néven tavasszal új, magát magyarnak valló párt 

alakulhat Szlovákiában. Az új politikai erő Fehér Csaba, a révkomáromi Duna Menti 

Múzeum volt igazgatója személyéhez köthető. 

 

Fe
lv

id
é

k
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/03/05/bloffnek-tartjak-fico-magyarazatat
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/03/05/a-sns-is-reagalt-az-uj-szoban-megjeleno-interjura
http://www.hirek.sk/belfold/20130305141521/Juniusban-megalakul-a-Magyar-Keresztenydemokrata-Szovetseg.html
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Sátoraljaújhely gyűjtést indított a Rákóczi-szobor helyreállításáért 
2013. március 5. – MTI, Magyar Hírlap, hirek.sk 

Sátoraljaújhely önkormányzata gyűjtést indított II. Rákóczi Ferenc szobrának 

helyreállításáért. A bronzból készült alkotást az elmúlt hétvégén döntötték le talapzatáról, 

és lopták el Borsiból, a fejedelem szülőháza elől. 

 

Székely zászló lobog Gúta központjában is 
2013. március 5. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Gútai Alapszervezete által hétfőn szervezett ünnepség keretében 

a magyar nemzeti összetartozás kinyilvánítására, szolidaritásuk és a testvériség jeléül 

Gútán is kitűzték a székely zászlót a városi művelődési központ épületére. 

 

"Méltatlanul" viselték a magyar koronát – kiakadtak a korona szimpatizánsai 
2013. március 5. – hvg.hu 

Leverte egy szlovák hoszteszlány fejéről a maskaraként viselt szentkoronát egy magyar 

hagyományőrző egyesület tagja az Utazás kiállításon. A Szent Korona méltatlan viselése 

sérti a magyar és egyben az európai viselkedési normát – írta keddi közleményében a 

Magyar Koronaőrök Egyesülete, amely szerint február 28-án, a budapesti Utazás kiállítás 

első napján a szlovák kiállító vendég „a magyarság legszentebb ereklyéjét és nemzeti 

kincsét méltatlanul viselte”, és az egyesület jelen levő tagjának többszöri kérése ellenére 

sem „változtatott a magatartásán”. 

 

J. Garai Béla: Az újságírásban találtam meg igazi, életre szóló hivatásomat 
2013. március 5. – Vajdaság Ma 

Tíz évvel ezelőtt alapították a Napleány-díjat, amelyet azon magyar újságíróknak ítélnek 

oda, akik Szerbiában élnek, s akik magyar nyelvű írásaikkal kiemelkedő színvonalon 

járultak hozzá a délvidéki magyarság minőségi tájékoztatásához, illetve foglalkoztak az itt 

élő magyarsággal. Az idei kitüntetett J. Garai Béla. 

 

Karcagi középiskolások Topolyán 
2013. március 5. – Vajdaság Ma 

A karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 20 fős 

diákcsoportja hétfőtől péntekig Topolyán tartózkodik. Házigazdáikkal, a Mezőgazdasági 

Iskola diákjaival, közös programokon vesznek részt, ezen kívül a környék kulturális és 

történelmi emlékhelyeivel is megismerkednek. A topolyai középiskola három évvel ezelőtt 

kapcsolódott be a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! elnevezésű 

programjába. A program jóvoltából a karcagi oktatási intézménnyel az eddigieknél most 

még szorosabbra fűzhetik a kapcsolatot. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.hirek.sk/kulfold/20130305085626/Satoraljaujhely-gyujtest-inditott-a-Rakoczi-szobor-helyreallitasaert.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/38317--szekely-zaszlo-lobog-guta-kozpontjaban-is
http://hvg.hu/itthon/20130305_Meltatlanul_viseltek_a_magyar_koronat__k
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5475/J-Garai-Bela-Az-ujsagirasban-talaltam-meg-igazi--eletre-szolo-hivatasomat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15051/Karcagi-kozepiskolasok-Topolyan.html
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Százezer eurós beruházás Szabadkán – Felújítják a zsinagóga északkeleti 
oldalának homlokzatát 
2013. március 5. – Vajdaság Ma 

Ma tartották a Diamond – A századforduló ékkövei – A szecesszió tematikus útjai 

elnevezésű IPA projektum első munkamegbeszélését Szabadkán. A Magyarország-Szerbia 

IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program által támogatott beruházás összértéke 345 

000 eurót tesz ki. A két fél képviselői, a szabadkai és szegedi partnerek megállapodtak 

abban, hogy a főcél mellett, ami a szecessziós örökség megőrzése ebben a két városban és a 

régió más településein, nagy hangsúlyt kell fektetni az építészet hagyományainak 

népszerűsítésére is. 

 

A polgármester leállíttatja a rendezési tervezet kidolgozását 
2013. március 5. – Tómó Margaréta – Magyar Szó 

Modest Dulić kedden sajtótájékoztatón jelentette be, egyetértenek a Vajdasági Magyar 

Szövetség javaslatával, és a városi képviselő-testület következő ülésén javasolni fogja a 

város központjára vonatkozó általános rendezési tervezet kidolgozásának leállítását és az 

eddig elfogadott tervek felülvizsgálatát is. 

 

Együtt a vajdasági cserkészek 
2013. március 5. – Kecskés István – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tanácsának a hétvégén Muzslyán megtartott ülésén 

a testület egyhangú döntése után az eddigi három vajdasági cserkészkörzet (torontáli, a 

dél-bácskai és szerémségi, valamint a homokháti kistérségi) helyett immár négy van. Az 

Észak-bácskai Magyar Cserkészegyesület csatlakozásával pedig újra együtt vannak a 

vajdasági cserkészek. Az ülésen a vajdasági cserkészek nevelésével foglalkozó 19 

cserkészvezető összegezte az elmúlt évek munkáját és terveket készített a jövőre. 

 

Pásztor István szerint nem kell komolyan venni a haladók indítványát 
2013. március 5. – Pannon RTV 

Nem lesznek előrehozott tartományi választások. Nem kell komolyan venni a haladók 

indítványát. Ezt mondta a Pannon TV Szubjektív című műsorában Pásztor István. A 

Vajdasági Képviselőház elnöke hozzátette: szigorú szabályok vonatkoznak a rendkívüli 

választások kiírására. 

 

Csak a DP képes megmenteni az országot – mondja a DP 
2013. március 5. – Pannon RTV 

A Demokrata Párt az előrehozott parlamenti választásokra készül. A párt bemutatta 

programját, amivel Szerbiát kivezetnék a gazdasági válságból. Véleményük szerint a 

jelenlegi kormánykoalíció nem képes erre. Hat hónap kormányzás után újra kell szervezni 

a kormányt. A jelenlegi hatalmi koalíciónak nincs kapacitása a gazdasági válság 
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http://www.magyarszo.com/hu/1900/kozelet/93081/Egy%C3%BCtt-a-vajdas%C3%A1gi-cserk%C3%A9szek.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=49353
http://pannonrtv.com/web/?p=49419
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leküzdésére – mondta Božidar Đelić, a Demokrata Párt gazdasági bizottságának 

koordinátora. 

 

Az UMDSZ feladja pozíciót? 
2013. március 5. – Kárpátalja Ma 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) fokozatosan beolvad a hatalmi 

pártba, amely akár Beregszász betöltetlen polgármesteri tisztségére is szemet vethet -  erre 

utalnak az UMDSZ és a kijevi kormánytöbbséget adó Régiók Pártja (PR) közötti, a 

Beregszászi járás hatalmi tisztségeinek elosztásáról folyó alkudozás eredményei. 

 

Megalakult a Zágráb megyei kisebbségi koordináció 
2013. március 5. – Új Magyar Képes Újság 

Február 28-án, csütörtökön tartotta alakuló ülését a Zágráb megyei kisebbségi 

koordináció. Az alakuló ülés részt vett a megyei albán, szerb és bosnyák kisebbségi 

önkormányzat képviselője, valamint a megyebeli montenegrói, cseh, macedón, roma és 

magyar kisebbségi képviselő is. 

 

Minden pályázó kap ösztöndíjat 
2013. március 5. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa 

hétfői rendkívüli ülésén döntött a 2012/13-as tanévre szóló ösztöndíj-kiegészítő pályázatra 

beérkezett kérvények elbírálásáról. A pályázatra jelentkezett 14 pályázó mindegyike eleget 

tesz a feltételeknek, így mindannyian ösztöndíj-kiegészítő támogatásban részesülnek. Az 

önkormányzat évi szinten 9.000 eurót hagyott jóvá erre a célra, az ösztöndíj-kiegészítőt 

nyert pályázók havonta 23,42 eurótól 81,96 euróig terjedő ösztöndíjban részesülnek. 
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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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