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Ötven konzult küld a kormány a nyugati diaszpóra területeire a honosítás 
segítésére 
2013. március 12. – MTI, Kormány.hu 

Ötven konzult és ötven népművelőt küld a magyar kormány a nyugati diaszpóra területeire 

az állampolgársági ügyek segítésére és magyar identitás erősítésére - mondta Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes kedden, amikor a főváros IX. kerületében köszöntötték az 

ezredikként állampolgársági esküt tett sepsiszentgyörgyi férfit és annak családját. 

 

A szakbizottság támogatja Székelyföld autonómiáját 
2013. március 12. – MTI, hirado.hu 

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága felkérte a kormányt, hogy a magyar-

román kétoldalú kapcsolatokban és a nemzetközi színtéren egyaránt tegyen meg minden 

lehetséges diplomáciai erőfeszítést Székelyföld tervezett feldarabolásának 

megakadályozásáért. Az ezt rögzítő állásfoglalást a testület kedden egyhangúlag fogadta el. 

Az eredetileg tervezett szövegben ez a passzus nem szerepelt, a képviselők Szávay István 

(Jobbik) javaslatára iktatták bele. 

 

Ponta nem ismeri a marosvásárhelyi petíciót 
2013. március 12. – maszol.ro, MTI 

Victor Ponta miniszterelnök kedden újságírói kérdésre válaszolva reagálva azt mondta: 

nem ismeri a marosvásárhelyi tüntetésen elfogadott petíciót. A parlament folyosóján 

nyilatkozó kormányfő a Duna Televízió riporterének mondta ezt, aki azt kérdezte: mit 

válaszol a székelyeknek a Marosvásárhelyen elfogadott beadványukra? Arra a 

pontosításra, hogy a Székelyföldnek autonómiát igénylő és a közösség jogainak tiszteletben 

tartását követelő beadványról van szó, Ponta kijelentette: tiszteletben tart minden 

kisebbségi jogot, és meggyőződése, hogy az ország decentralizálása és regionalizációs 

folyamata tiszteletben fogja tartani minden román állampolgár legitim érdekeit, 

függetlenül attól, hogy magyar, román vagy más etnikumú. 

 

Március 15. Székelyudvarhelyen: kokárdakészítő-verseny is lesz 
2013. március 12. – transindex.ro 

Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulójának tiszteletére 

Székelyudvarhelyen kétnapos ünnepi műsort szerveznek. 

 

Emlékművet állítanak Pécskán a Szoboszlay-per elítéltjeinek 
2013. március 12. – Krónika 

Az Arad megyei Pécskán pénteken avatják fel azt az emlékművet, amellyel az 1958-as 

Szoboszlay-per tíz kivégzett és 47 bebörtönzött elítéltjének állít emléket az aradi In 

Memoriam 1956 egyesület. ámbor Ilona, az egyesület elnöke elmondta, a pécskai 
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http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/otven-konzult-kuld-a-kormany-a-nyugati-diaszpora-teruleteire-a-honositas-segitesere-video
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/otven-konzult-kuld-a-kormany-a-nyugati-diaszpora-teruleteire-a-honositas-segitesere-video
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/03/12/14/A_szakbizottsag_tamogatja_Szekelyfold_autonomiajat.aspx?source=hirkereso
http://maszol.ro/index.php/belfold/9829-ponta-nem-ismeri-a-marosvasarhelyi-peticiot
http://itthon.transindex.ro/?hir=32359
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72039
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megemlékezésre meghívják a Szoboszlay-per még élő elítéltjeit és a már nem élő elítéltek 

hozzátartozóit. 

 

Március 15. Sepsiszentgyörgyön: háromnapos megemlékezést szerveznek 
2013. március 12. – transindex.ro 

Március 14-16 között háromnapos ünnepi megemlékezés Sepsiszentgyörgyön az 1848–

1849-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulójának tiszteletére. A szervezők 

felhívják a megemlékező közönség figyelmét, hogy március 15-én, az ünnepség napján, a 

belvárosi koszorúzást és a színpadi ünnepi műsort megelőzően fél háromtól gyülekezőt 

tartanak az állomási körforgalomnál és megkérik a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal 

székely zászlót. 

 

Bemutatta alkotmánymódosítási témajavaslatait az RMDSZ 
2013. március 12. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciója benyújtotta témajavaslatait a parlament 

alkotmánymódosítási szakbizottságához. A szövetség törvényhozói körvonalazták azokat a 

témaköröket, amelyeket módosításra javasolnak a közelgő alkotmánymódosítás 

alkalmával. Ezen a héten minden parlamenti párt elkészítette saját témajavaslatait, 

szövegszerű módosítási javaslatokat pedig májusig adhatnak le a politikai alakulatok. 

 

Március 15. Marosvásárhelyen: a Postaréten lesz az RMDSZ által szervezett 
főrendezvény 
2013. március 12. – transindex.ro 

A RMDSZ marosvásárhelyi szervezete egész napos ünnepi rendezvénysorozat keretében 

emlékezik meg a 1848-1849-es forradalomról és szabadságharcról. A rendezvény 

legfontosabb mozzanata a postaréti megemlékezés lesz, a Székely Vértanúk 

emlékművénél. 

 

Rosszul áll a visszaszolgáltatás Sepsiszentgyörgyön 
2013. március 12. – Fekete Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Az 1945. március 6. és 1989. december 22. között jogtalanul elkobzott ingatlanok jogi 

helyzetének rendezésével foglalkozó 2011/10-es törvény alapján benyújtott 803 

sepsiszentgyörgyi igénylésből mindeddig csupán 57 esetben történt meg a természetbeni 

visszaszolgáltatás, 70 kérést kártérítésre javasoltak, 87 nem tartozott a helyi polgármesteri 

hivatal bizottságának hatáskörébe, 55 iratcsomót formai okokból visszautasítottak. 

 

Sógor Csaba az autonómia mellett állt ki az Európai Parlamentben 
2013. március 12. – Erdély Ma, MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Sógor Csaba, az RMDSZ (Európai Néppárt) képviselője a román kisebbségpolitikát bírálta. 

Mint rámutatott: a román kisebbségvédelmi rendszer korántsem olyan fejlett, mint azt 

több román kormánypolitikus állította a közelmúltban. Sógor kifejtette: nagy a különbség 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32356
http://itthon.transindex.ro/?hir=32361
http://itthon.transindex.ro/?hir=32363
http://itthon.transindex.ro/?hir=32363
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137359&cim=rosszul_all_a_visszaszolgaltatas_sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137384&cim=sogor_csaba_az_autonomia_mellett_allt_ki_az_europai_parlamentben
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a valóság és a között, ami a jogszabályokban le van írva. Példaként említette, hogy bár az 

anyanyelvhasználat jogát jogszabály rögzíti, az állami hatóságok mégis több RMDSZ-es 

polgármestert megbüntettek, mert megkövetelték a magyar nyelvtudást. „Európa nyugati 

felén autonómiák rendszerével oldották meg az őshonos nemzeti kisebbségek követeléseit 

és jogait, az új tagországokban is ez lenne a követendő példa" – fogalmazott Sógor Csaba. 

 

Florea: a március 10-éhez hasonló megmozdulások ártalmasak a jövőnkre 
nézve 
2013. március 12. – Erdély Ma 

Az olyan események sora, mint a március 10-én Marosvásárhelyen megtartott autonómia-

tüntetés, „nosztalgikus jellegű követelés”, amely „nagyon ártalmas lehet a jövőnkre nézve, 

az értékek Európájában.” – nyilatkozta Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere. 

Hozzátette, ezek a megmozdulások általában a választási kampányok előzményeként 

jelentkeznek. Florea szerint, a magyar politikai alakulatok vezetőinek inkább a valós 

problémákat kellene kihangsúlyozniuk, amelyekkel úgy a magyarok, mint a románok 

küszködnek, éspedig: jobb körülmények között élni. 

 

Tőkés: új fejezet kezdődhet a kisebbségi jogok, és az önrendelkezés 
viszonylatában 
2013. március 12. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A román sajtó első célpontja Tőkés László Európai Parlamenti képviselő, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A vasárnapi rendezvényről és annak román fogadtatásáról 

kérdezte Moszkovits János. Tőkés László elmondta, hogy várakozáson felül sikerült az 

autonómiatüntetés, annál is inkább, mert 1990 után leszoktunk a közvetlen demokrácia 

használatáról, mert a posztkommunista visszarendezés letargiába taszította a 

magyarságot, és az önbecsülésünkben is megroppantunk. Ebből a szempontból most akár 

egy új fejezet is kezdődhet a kisebbségi jogok, és az önrendelkezés viszonylatában, mondta 

Tőkés. 

 

Felhívás: öltözzenek kék-aranyba a székely falvak! 
2013. március 12. – Erdély Ma 

A március 10-i marosvásárhelyi autonómiatüntetés után a háromszéki Bardóc községhez 

tartozó Olasztelek kék-aranyba öltözött, a településen szinte minden házon székely zászló 

látható, azt követően, hogy március 5-től Barót központjában egy hatalmas székely zászló 

lobog. 

 

Hol terem az autonómia? 
2013. március 12. – Kovács Péter – transindex.ro 

Az RMDSZ főtitkára szerint „2013-ban senki nem tudja megmondani, hogy melyik a 

legrövidebb, vagy akár hosszabb, de biztosan járható út, amely Székelyföld területi 

autonómiájához vezet”. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137369&cim=florea_a_marcius_10_ehez_hasonlo_megmozdulasok_artalmasak_a_jovonkre_nezve
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137369&cim=florea_a_marcius_10_ehez_hasonlo_megmozdulasok_artalmasak_a_jovonkre_nezve
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137350&cim=tokes_uj_fejezet_kezdodhet_a_kisebbsegi_jogok_es_az_onrendelkezes_viszonylataban_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137350&cim=tokes_uj_fejezet_kezdodhet_a_kisebbsegi_jogok_es_az_onrendelkezes_viszonylataban_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137383&cim=felhivas_oltozzenek_kek_aranyba_a_szekely_falvak
http://reply.transindex.ro/?cikk=338
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Autonómia-tüntetés: a magunk torkát 
2013. március 12. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka hangsúlyozta: „Marosvásárhelyen felvonuló tömeg hosszan azt skandálta, 

hogy „Vesszen Trianon”, az ismert revizionista rigmusra masírozott: „nem, nem soha!”. 

Nincsen ezzel baj, a szólásszabadságba belefér a vesszen trianonozás. De ezután a tüntetés 

után soha, semmilyen formában nem fogja egyetlen magyar politikus sem hitelt 

érdemlően képviselni az autonómia ügyét, soha többé nem fogja egyetlen román 

tárgyalópartner sem elhinni, hogy azt akarjuk, amit mondunk. Az autonómia most vált 

megint eggyé a szeparatizmussal, a nosztalgikus, Horthy-korszakhoz visszanyúló 

revizionizmussal, az Erdély elszakítással. Most lehetetlenült el bárminemű korszerű 

autonómia elv megfogalmazása, képviselete”. 

 

Jakab váltotta Zakariást az udvarhelyi Néppárt élén 
2013. március 12. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt székelyudvarhelyi szervezete tisztújító közgyűlést tartott, 

amelyen a városi szervezet élére Jakab Attilát választották. Az új elnök munkáját a 

továbbiakban hat elnökségi tag segíti: Tankó László, Zakariás Zoltán, Jakab Ernő, Szilágyi 

István, Bolyai Csaba és Orosz Pál Levente személyében. A leköszönő elnök, Zakariás 

Zoltán beszámolt az elmúlt év eseményeiről és a Néppárt önkormányzati képviselőinek 

tevékenységéről. 

 

A 14 ezredik kérelmezőt köszöntötték az Udvarhelyi Demokráciaközpontban 
2013. március 12. – szekelyhon.ro 

Az iroda munkatársai örömmel adták át a 14 ezredik kérelmezőnek, Ambrus Éva néninek 

azt az oklevelet, amelyben a szervezet köszönetet mond, hogy élt a lehetőséggel, és 

kérvényezte a magyar állampolgárságot. 

 

Kétnapos ünnepségsorozat 
2013. március 12. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Az eddigi szokásoktól eltérően idén kétnaposra bővül az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc emlékére szervezett csíkszeredai ünnepségsorozat. A központi ünnepség 

ezúttal is a Gál Sándor-szobornál zajlik. 

 

A nacionalista feszültségkeltés ellen szólalt fel Seres Dénes 
2013. március 12. – Erdély Ma 

Politikai nyilatkozat keretében tiltakozott kedden, március 12-én Seres Dénes Szilágy 

megyei parlamenti képviselő az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének székházára 

ismeretlen tettesek által kifüggesztett, a romániai magyar kisebbséget fenyegető felirat 

ellen. Seres Dénes felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy az egyre erősödő nacionalista 

megnyilvánulások megbélyegzik a romániai magyarok mindennapjait és a többségi nemzet 

közhangulatát egyaránt. 
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http://manna.ro/velemeny/autonomia-tuntetes:-a-magunk-torkat-2013-03-12.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/jakab-valtotta-zakariast-az-udvarhelyi-neppart-elen
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-14-ezredik-kerelmezot-koszontottek-az-udvarhelyi-demokracia-kozpontban
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ketnapos-unnepsegsorozat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137401&cim=a_nacionalista_feszultsegkeltes_ellen_szolalt_fel_seres_denes
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Marosvásárhely: lemond az RMDSZ-es alpolgármester 
2013. március 12. – transindex.ro 

Józsa Tibor, Marosvásárhely alpolgármestere bejelentette, lemond tisztségéről. A 

Transindex megkeresésére elmondta, személyes okokra hivatkozva hozta a döntést. 

„Közöltem az elnökséggel, a felső vezetéssel szándékomat még januárban. Március utolsó 

tanácsülésén, vagy áprilisban terjesztem elő a lemondásomat” - közölte a Transindex-szel 

Józsa Tibor. 

 

Nem engedjük magunkat megfélemlíteni! 
2013. március 12. – Balta János – Nyugati Jelen 

Úgy tűnik, március 15-én, az Aradon tervezett ünnepség zavartalan lebonyolítása elé 

akadályok gördülhetnek az Új Jobboldalnak az akkorra tervezett felvonulásával. Az ügy 

tisztázása érdekében a sajtó megkereste Bognár Levente RMDSZ megyei elnököt, aradi 

alpolgármestert, aki elmondta: mint minden évben, az RMDSZ az előttünk álló március 

15-i ünnepséget is megszervezi, méghozzá a Szabadság-szobornál. 

 

Románul védte Székelyföldet az EP-ben Bokros Lajos 
2013. március 12. – maszol.ro 

Román nyelven bírálta kedden az Európai Parlament strasbourgi plenárisán Bokros Lajos 

a Székelyföld közigazgatási felszabdalására irányuló bukaresti elképzeléseket. „A 

Romániában élő mintegy másfélmilliós magyar közösség épp annyira őshonos, mint a 

román nép, amely több mint ezer éve nyelvében, hagyományában és szokásvilágában 

történelmi és földrajzi egységet alkot” – mondta felszólalásában a Magyar Demokrata 

Fórum EP-képviselője, Magyarország volt pénzügyminisztere. 

 

Tovább erősítenék a kultúrát 
2013. március 12. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Négyéves programsorozatban képzeli el a háromszéki megyeszékhely a Székelyföld 

Kulturális Fővárosa kezdeményezést. Az otthon a kultúrában jelszóval útjára indított 

sorozat minden évben más tematikát jár körbe. 

 

Izsák Balázs: nem mondunk le a célról! 
2013. március 13. – Krónika, szekelyhon.ro 

„A Székely Nemzeti Tanács csakis a demokrácia eszközeivel hajlandó a Székelyföld 

autonómiájáért küzdeni. De legyen világos: sem a célról nem mondunk le, sem az utunkról 

nem térünk le. Számunkra nincs más alternatíva, csak a jog és a demokrácia” – jelentette 

ki tegnap a Krónikának Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, akivel a hétvégi 

autonómiatüntetés kapcsán beszélgettek. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32365
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nem_engedjuk_magunkat_megfelemliteni.php
http://maszol.ro/index.php/kulfold/9838-romanul-vedte-szekelyfoldet-az-ep-ben-bokros-lajos
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tovabb-erositenek-a-kulturat
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72063
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Régiósítás Romániában 
2013. március 13. - Pataky István - Magyar Nemzet 

Romániában már öt évvel ezelőtt felmerült, hogy az országot fejlesztési régiókra osztják 

fel. Azonban az sem az ellenzék sem az akkor koalíciós partner RMDSZ nem támogatta az 

ötletet. Jelenleg azonban olyan régiók kialakítását tervezi a román kormány, ahol a három 

többségében magyarlakta megyét (Maros, Hargita, Kovászna) a Közép régióba sorolnák, 

ezáltal a magyarok számaránya 30 százalék körül lenne, azonban ezt elfogadhatatlannak 

tartják, mind a magyar pártok, mind a Székely Nemzeti Tanács. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. március 13i számában olvasható.) 

 

Szerdán Pozsonyba látogat Martonyi János 
2013. március 12. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Szlovák kollégája, Miroslav Lajčák meghívására szerdán Pozsonyba látogat Martonyi 

János külügyminiszter. A két miniszter tanácskozásán a kétoldalú kapcsolatok aktuális 

kérdései kerülnek terítékre, konkrétan azok a projektek, amelyekkel a vegyes bizottságok 

foglalkoznak. 

 

Hedvig esetében csak kihasználják a pszichiátriát 
2013. március 12. – SITA, bumm.sk 

Az európai szakértők szerint Malina-Žák Hedvig esetében nem felhasználják, hanem 

kihasználják a pszichiátriát - egyre többen tiltakoznak az ellen, hogy hat év elteltével, 

utólag próbálják megállapítani egy ismételt vizsgálattal a lány akkori idegállapotát. 

 

Főügyészség: Hedvig védője szervezte a pszichiáterkonferenciát 
2013. március 12. – SITA, bumm.sk 

A főügyészség azt gyanítja, hogy Roman Kvasnica, Malina Hedvig védőügyvédje szervezte 

azt a nemzetközi pszichiáterkonferenciát, amely a megvert nő esetével foglalkozott, és 

kétségbe vonta a főügyészség azon igyekezetét, mellyel hat évvel a támadást követően 

pszichiátriai kivizsgálásra küldené a kétgyermekes asszonyt. 

 

Berényi József: Az önkormányzatiság a járható út  
2013. március 12. – Felvidék Ma, Duna TV 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című 

műsorában a szlovák miniszterelnöknek a kisebbségeket érintő kijelentéseivel és az erdélyi 

autonómia-tüntetéssel kapcsolatban mondta el véleményét. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/03/12/szerdan-pozsonyba-latogat-martonyi-janos
http://www.bumm.sk/79736/hedvig-eseteben-csak-kihasznaljak-a-pszichiatriat.html
http://www.bumm.sk/79744/fougyeszseg-hedvig-vedoje-szervezte-a-pszichiaterkonferenciat.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/38432-berenyi-jozsef-az-onkormanyzatisag-a-jarhato-ut
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„Észérvekkel is próbáljuk alátámasztani, miért fontos a magyar iskola” 
2013. március 13. – Barta József – Szabad Újság 

Rákóczi Szövetség Felvidéken elsősorban beiratkozási programja kapcsán ismert, melynek 

elsődleges célja, hogy a felvidéki családok tudatosítsák a magyar iskolaválasztás 

fontosságát és helyes voltát. A szervezet bemutatja a magyar iskola előnyeit, s az ott 

megszerezhető többlettudás lehetőségére, valamint a magyar közösség megmaradása és a 

magyar iskolaválasztás közötti összefüggésre is felhívja a szülők figyelmét. Szlovákiában 

ugyanis a magyar családok közel húsz százaléka szlovák nyelvű iskolát választ 

gyermekének, ami nagyban elősegíti az asszimilációs folyamatot. A civil szervezet 

tevékenységéről Csáky Csongor főtitkár beszélt a Szabad Újságnak. 

 

A jó példa ragadós 
2013. március 12. – Magyar Szó 

Lezárult a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete A jó példa ragadós 

elnevezésű tudományos életpályát népszerűsítő, pályaorientációs és tájékoztató 

előadássorozata, amely a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával valósulhatott meg. A programsorozat első öt állomásán doktoranduszok 

ismertették meg a középiskolásokat, egyetemistákat a különféle továbbtanulási 

lehetőségekkel, a tudományos életpályával, a doktori képzéssel, míg a zárórendezvényen a 

vajdasági magyar tudományos utánpótlást foglalkoztató, érintő témákról esett szó. Az első 

téma a Szabadkai Egyetem megalapításának terve, a másik pedig a diplomahonosítás volt. 

 

Barátkozni, játszani – magyarul 
2013. március 12. – Kecskés István - Magyar Szó 

A Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület 1995 óta a helybeli katolikus plébániahivatal 

hittantermében működteti hétvégi magyar óvodáját. Ennek szerepe többek között azoknak 

a gyerekeknek a felkarolása is, akik nem járnak magyar óvodába, vagy pedig vegyes 

házasságban születtek, és a szülők szándéka az, hogy megtanuljanak magyarul. A hétvégi 

óvoda működtetése az elmúlt évek során folyamatos volt. 

 

Fejleszteni a szerb–magyar határtérséget! 
2013. március 12. – Pannon RTV 

A szerb–magyar határtérség integrált fejlesztéséről tartottak hétfőn munkaértekezletet 

Szabadkán. Az összejövetelt a szabadkai Városi Tanács nemzetközi és regionális 

kapcsolatokkal megbízott tagja, Dobó Márta kezdeményezte. Meghívást a magyarországi 

és az észak-bácskai önkormányzatok képviselői kaptak. A résztvevők a térség fejlődéséről, 

a gazdasági és társadalmi összefogás erősítéséről, valamint az együttműködők 

kapcsolatainak további fejlesztéséről tárgyaltak. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1907/kozelet_oktatas/93455/A-j%C3%B3-p%C3%A9lda-ragad%C3%B3s.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1907/vajdasag_nagybecskerek/93467/Bar%C3%A1tkozni-j%C3%A1tszani-%E2%80%93-magyarul.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=50548
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Egyszerűbbé vált a vagyon-visszaszármaztatás 
2013. március 13. – Pesevszki Evelyn - Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselői sikeres kimenetelű 

tárgyalást folytattak a Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség igazgatójával. A beszélgetés 

témáját a restitúció során felmerülő gyakorlati problémák képezték. A legfontosabb 

kérdést a visszaszolgáltatandó tagosított termőföldek, illetve az azokhoz kapcsolódó 

dokumentáció jelenti. Varga László, a VMSZ képviselője elmondta: a vagyon-

visszaszármaztatási törvény lehetővé teszi, hogy ha valakitől termőföldet vettek el, és ha 

abban a kataszteri községben, ahol a termőföld van, tagosítás zajlott, akkor az érintettnek 

más, hasonló értékű, a tagosításból eredményként keletkező termőföldet is 

visszaadhatnak. 

 

Elektronikus közigazgatás 
2013. március 13. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében egy tanácskozásra került sor tegnap, melyen 

kilenc község polgármestereinek és közigazgatási hivatal vezetőjének bemutatták a 

Szabadka város által kifejlesztett nemzeti kisebbségi nyelven is használható számítógépes 

rendszert, és megismerkedhettek a többnyelvű elektronikus közigazgatás lehetőségeivel. A 

rendszer által lehetőség van a kisebbségi nyelveken folyó ügyintézésre is 

 

820 év 50 történetben 18 szerzőtől 
2013. március 12. – RTV Slovenija Hidak  

Lendva történelme bővelkedik a jó és érdekes témákban. Nagy személyiségek fordultak 

meg erre, komoly csaták zajlottak a városért, volt itt nagy hanyatlás majd felemelkedés. Az 

utóbbi évtizedek aztán már a sportról, a termálvízről, az autópályáról is szóltak a múlt és a 

jövő városában. Hétfő este a zsinagógában egy, a város 820 évét bemutató könyvet 

prezentáltak. 

 

Kormányrendelet már van, szerződések még nincsenek 
2013. március 12. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

A kormány múlt csütörtökön az 53. rendszeres ülésén elfogadta a várva várt rendeletet a 

nemzetiségileg vegyesen lakott területeken működő önkormányzatok finanszírozásáról, 

azaz a kétnyelvűség és a nemzeti önkormányzati közösségek működésének pénzeléséről. 

Elvileg így a szerződések aláírása előtt nincs semmilyen akadály, ennek ellenére a 

községek, illetve ezáltal a községi kisebbségi önkormányzatok még nem kapták kézhez a 

támogatási szerződéseket. A rendelet alapján a vegyesen lakott községek a kétnyelvű 

ügyvitelre, illetve a kisebbségi önkormányzatok (magyar és olasz) évi szinten 1 647 131 

euró támogatásra számíthatnak. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1908/kozelet_politika/93526/Egyszer%C5%B1bb%C3%A9-v%C3%A1lt-a-vagyon-visszasz%C3%A1rmaztat%C3%A1s.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1908/vajdasag_szabadka/93516/Elektronikus-k%C3%B6zigazgat%C3%A1s.htm
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5855
http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/6144-kormanyrendelet-mar-van-szerzdesek-meg-nincsenek
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Március 15-i ünnepségek Bécsben 
2013. március 12. – Volksgruppen 

Koszorúzási ünnepség lesz szerdán Bécsben, a Bessenyei György szobornál március 15. 

alkalmából. Ünnepi beszédet mond Smuk András, az Európa Club elnöke. A 

nagykövetségen pedig fogadást rendeznek. Ünnepi beszédet mond Rétfalvi Bence 

államtitkár, melyet kulturális kísérőprogram követ. 

 

Ismét Alsóőrött járt a japán kutató 
2013. március 13. – Volksgruppen 

Dr. Oshima Hajime, a Tokiói Egyetem Idegennnyelvi Intézetének munkatársa immár 

harmadszor látogatott el az Őrség burgenlandi részére. A japán tudós kiváló magyar 

nyelvtudással rendelkezik és tanulmányait a burgenlandi magyarokról készíti. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/179517/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/179529/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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