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Berényi: El kell kerülni a felvidéki magyarok meghurcolását 
2013. március 20. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ki kell küszöbölni annak lehetőségét, hogy a magyar választójogi törvény kapcsán a 

szlovák hatóságok felvidéki magyarokat hurcoljanak meg - mondta az MTI-nek Berényi 

József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke. Berényi szerint ha a magyar 

választójogi törvény vonatkozó szabályozása lehetővé tenné, hogy a szlovák hatóságok 

tudomást szerezzenek azoknak a felvidéki magyar állampolgároknak a 

személyazonosságáról, akik nem tettek eleget a bejelentési kötelezettségnek, 

előfordulhatna, hogy ezeket a személyeket a szlovák hatóságok meghurcolnák. 

 

Vajdaságban mutatkozott be a Kisebbségi Jogvédő Intézet 
2013. március 20. – MTI, hirado.hu 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet tevékenységét mutatta be a Vajdaságban Gyeney Laura az 

intézet igazgatója, aki az ottani jogvédelem helyzetéről is tájékozódott. Gyeney Laura 

tárgyalást folytatott a Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) irodával a vagyon-

visszaszármaztatás folyamatáról, a Vajdasági Magyar Szövetséggel és a Magyar Nemzeti 

Tanács képviselőivel pedig az együttműködési lehetőségekről és a jogászképzés helyzetéről 

egyeztetett. Gyeney Laura Temerinben magyar védőügyvédekkel is találkozott, hogy 

tájékoztatást kapjon a folyamatban lévő ügyekről. 

 

Victor Ponta elítéli a magyar zászló égetését 
2013. március 20. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Victor Ponta miniszterelnök szerdán közleményben szögezte le, megengedhetetlennek 

tartja és elítéli a bukaresti Rapid futballcsapat szurkolóinak a tettét, „akik azt gondolták, 

hogy Magyarország zászlajának a felgyújtásával buzdítják a csapatukat”. A kormány 

honlapján megjelent közleményben a miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy a sportág 

illetékes szervei által kiszabott büntetés mellett a csendőrség azonosítja az elkövetőket, és 

„maximális szigorral” alkalmazzák esetükben a törvényt. 

 

A külügy legharcosabb érdekvédője 
2013. március 21. - Lovas István - Magyar Nemzet 

Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi nagykövet, aki a lehető legtöbbet kihozza a 

véleménynyilvánítás szabadságából. Rengeteg reagálása, levele és interjúja jelent meg az 

osztrák médiában. Elmondása szerint ez annak köszönhető, hogy jó kapcsolatot ápol az 

ottani újságírókkal és médiával. Hozzáteszi azonban azt is, hogy a gazdasági döntéshozók 

nagy nyomás alá helyezik az osztrák médiát, amit politikai színtéren nehéz kezelni. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. március 21-i számában 

olvasható.) 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130320190522/Berenyi-El-kell-kerulni-a-felvideki-magyarok-meghurcolasat.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/03/20/15/Vajdasagban_mutatkozott_be_a_Kisebbsegi_Jogvedo_Intezet.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72247
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Bírság és feljelentés a magyar zászló felgyújtása miatt 
2013. március 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

A magyar zászló elégetése miatt 30 ezer lejes bírsággal sújtotta a Rapid labdarúgócsapatot 

a Liga 1 fegyelmi ügyeiben eljáró Hivatásos Labdarúgóliga (LPF). A szervezet emellett arra 

kötelezte a klubbot, hogy a következő mérkőzésüket zárt kapuk mögött játsszák le. A 

zászlóégetést a kolozsvári CFR sem úszta meg, rendezői hiányosságok miatt ugyanis 

tízezer lejre bírságolta az LPF. A hétfő esti incidens kapcsán az RMDSZ is lépett, a Mikó 

Imre kisebbségi jogvédelmi szolgálata feljelentést tett a zászlógyújtogató szurkolók ellen. A 

szövetség ugyanakkor ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen, és a Román 

Labdarúgó Szövetségnél. 

 

Feljelentést tett a zászlóégetés miatt az RMDSZ 
2013. március 20. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Feljelentést tett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Mikó Imre kisebbségi 

jogvédelmi szolgálata azon szurkolók ellen, akik egy hétfői kolozsvári futballmérkőzésen 

magyar zászlót gyújtottak fel. Az RMDSZ szerdai közleményében hangsúlyozta: börtönben 

a helyük a magyar zászlót égető szurkolóknak. Az RMDSZ jogvédelmi szolgálata az 

ügyészségen bűnügyi keresetet nyújtott be, a rendőrségen és a Román Labdarúgó 

Szövetségnél pedig ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. 

 

Bocsánatot kért a labdarúgó-szövetség 
2013. március 20. – Krónika, transindex.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

Szerda délután a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) közleményben kért bocsánatot a 

maga és a román futballválogatott nevében „a Magyar Labdarúgó-szövetségtől, 

Magyarország futballválogatottjától, ezen ország állampolgáraitól és a magyar államtól egy 

felelőtlen ember felelőtlen tette miatt”. Az FRF hangsúlyozta, hogy a két ország 

futballszövetsége között kiváló a kapcsolat, és azonnal továbbította az MLSZ levelét az 

LPF-hez, amely a Liga 1-et szervezi, a hivatásos liga pedig lépett is az ügyben. 

 

Anyagilag támogatja az RMDSZ magyar szervezetek részvételét a Kolozsvár 
Európai Ifjúsági Fővárosban 
2013. március 20. – transindex.ro, Krónika 

Az RMDSZ Főtitkársága március 19-20-án kétnapos tanácskozáson vett részt Brüsszelben, 

ahol többek között megvitatták a Kolozsvár Európa Ifjúsági Főváros 2015 kezdeményezés 

programjaiba való bekapcsolódási lehetőséget. A Kovács Péter főtitkár vezette ülésen 

Hegedüs Csilla, Ilyés Gyula, Magyari Tivadar, Székely István és Bodor László 

főtitkárhelyettesek egyhangúan arról döntöttek, hogy kezdeményezik a szervezőkkel való 

hivatalos kapcsolatfelvételt, annak érdekében, hogy az előkészítő folyamatban, illetve a 

program lebonyolítási időszakában megtalálják az együttműködés lehetőségét. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72242
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137915&cim=feljelentest_tett_a_zaszloegetes_miatt_az_rmdsz
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72242
http://itthon.transindex.ro/?hir=32462
http://itthon.transindex.ro/?hir=32462
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Bukarest újabb haladékot kér Strasbourgtól az ingatlanvisszaigénylések 
kapcsán 
2013. március 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Újabb néhány hetes haladékot kér Románia az Emberi Jogok Európai Bíróságától (EJEB) 

a kommunizmus idején elkobzott ingatlanokkal kapcsolatos új jogorvoslati törvény 

elfogadására - közölte Victor Ponta miniszterelnök szerdán, miután hivatalában fogadta 

Thorbjorn Jaglandot, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács (ET) főtitkárát. 

 

Maros, Hargita és Kovászna megyét magába foglaló régiót javasol Dorin 
Florea 
2013. március 20. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Marosvásárhely központú, "főleg" Maros, Hargita és Kovászna megyét magába foglaló 

közigazgatási régió megalakítását javasolta szerdán az USL társelnökeinek írt nyílt 

levélben Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere. Az USL vezetőihez intézett 

levelében a városvezető azzal érvelt, hogy "hatalmas kockázat" lenne a vegyesen lakott 

térséget egy olyan közigazgatásra bízni, amelynek nincs tapasztalata az interetnikus 

gondok kezelésében. 

 

Kovásznai iskolaigazgató: felfújta a helyi sajtó a március 15-én történteket 
2013. március 20. – transindex.ro, Krónika 

Egérből elefánt kerekedett a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumban amiatt, hogy 

március 15-én román nemzetiségű diákok piros-sárga-kék színekben jelentek meg az 

iskolában – válaszolt a Transindex megkeresésére a kétnyelvű oktatási intézmény 

igazgatója. Simon István szerint történt egy kis konfliktus a román és magyar diákok 

között a nemzeti ünnepen: néhány magyar diák szintén nemzeti színű performansszal 

válaszolt román társaik megnyilvánulására, a szolgálatos tanárok közbeavatkoztak és 

megoldották a problémát. 

 

Elcsendesedett a zászlócirkusz Baróton? 
2013. március 20. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A kezdeti hatósági nekibuzdulás után a jelek szerint elcsendesült az EMNP baróti székháza 

homlokzatára kitűzött zászlók körüli cirkusz. Szép Béla elnök szerint a prefektúra is csak 

egy felszólításig vitte. 

 

Régiók Bizottsága: helyes az RMDSZ megközelítése a regionalizáció kapcsán 
2013. március 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Helyes az RMDSZ megközelítése, amely szakmai síkra szeretné terelni a regionalizációról 

folyó vitát - hangzott el azon a kétoldalú megbeszélésen, amelyet az RMDSZ küldöttsége 

folytatott a Régiók Bizottságának főtitkárával. Kovács Péter tájékoztatta partnerét, 

Gerhard Stahlt arról, hogy Romániában a politikusok csupán politikai vitát folytatnak, 

amikor egy tollal a kezükben átrajzolják a romániai régiókat, a vita pedig szinte kizárólag a 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72244
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72244
http://itthon.transindex.ro/?hir=32468
http://itthon.transindex.ro/?hir=32468
http://itthon.transindex.ro/?hir=32469
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/elcsendesedett-a-zaszlocirkusz-baroton
http://itthon.transindex.ro/?hir=32473
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régiós átalakítás etnikai jellegéről folyik. Ezzel szemben az RMDSZ az egyetlen politikai 

alakulat, amely szakértői elemzéssel, adatokkal alátámasztva érvel a történelmi régiók 

területi kohéziót erősítő sajátosságairól – fogalmazott az RMDSZ főtitkára. 

 

Valentin Stan, az autonómiapárti román professzor 
2013. március 20. – Erdély Ma, Duna Tv 

A sepsiszentgyörgyi március 15-ei ünnepségen magánszemély- ként jelen volt Valentin 

Stan. A történelemprofesszor, elemző, tévés személyiség kisebbségvédelemből doktorált, 

és a román gyakorlattól homlokegyenest eltérő módon közelít Székelyföld problémáihoz. 

Nem csoda hát, hogy a Kötődések című nagy nézettségű adását az új hatalom tavaly 

nyáron megszüntette. 

 

Velünk kampányolnak 
2013. március 21. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Ha egyes politikai erők úgy gondolják, hogy nem kívánják 

megszólítani a határon túli magyarokat, akkor legalább az anyaországi közvéleményt ne 

akarják ellene uszítani. A határon túli szavazók el tudják dönteni, jó-e nekik és az 

anyaországnak, ha élnek választójogukkal. Ami – az eddig ismert felmérések szerint – még 

százezres nagyságrendű részvétel mellett sem befolyásolná döntően a választások menetét. 

Nagyon nem lenne korrekt, ha bármely balliberális alakulat – még ha csak részben is – 

már előre az ő nyakukba próbálná varrni a felelősséget az esetleges választási vereségért”. 

 

Eltiltanák a közszerepléstől a magyar állampolgárokat 
2013. március 21. – Krónika  

Ne tölthessenek be köztisztviselői és közméltósági tisztségeket azok, akik a román mellett 

más állampolgársággal is rendelkeznek – javasolja Cornel Brișcaru és Dragoș Popa, a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) Maros megyei tanácsosa. A politikusok az alkotmány erre 

vonatkozó cikkelyének módosítását kérik. Brișcaru és Popa úgy véli, ha valaki helyi vagy 

megyei tanácsosi, tanácselnöki, polgármesteri, képviselői vagy szenátori tisztséget szerez, 

le kellene mondania kettős állampolgárságáról. A tanácsosok az alkotmánymódosító 

bizottság elé terjesztik javaslatukat. 

 

Azonosították a zászlóégető Rapid-szurkolót 
2013. március 20. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Azonosították azt a szurkolót, aki a kolozsvári CFR és a bukaresti Rapid hétfői bajnoki 

labdarúgó mérkőzésen felgyújtott egy magyar zászlót - közölte szerdán a csendőrség. 

"Cornel P., 25 éves bukaresti lakos, a bukaresti Rapid szurkolótáborának tagja ellen 

büntetőeljárás indult diszkriminációra való felbujtás gyanújával, amit a Btk. 317-es 

paragrafusa alapján hat hónaptól három évig terjedő börtönbüntetéssel, vagy bírsággal és 

a sporteseményekről való, egytől négy évig terjedő eltiltással büntetnek" - olvasható a 

csendőrség közleményében. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=137923&cim=valentin_stan_az_autonomiaparti_roman_professzor_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72280
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72272
http://itthon.transindex.ro/?hir=32474
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Elismerések az államfőtől 
2013. március 20. – Kozán István – szekelyhon.ro 

A március 15-ei magyar nemzeti ünnep alkalmából nyolc székelyföldi személynek 

adományozott magas rangú állami kitüntetést Áder János. A magyar államfő által 

adományozott kitüntetéseket szerda este vették át Csíkszeredában. 

 

Lajčák: nem lehet bocsánatkéréssel lezárni a Beneš-dekrétumok kérdését 
2013. március 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Beneš-dekrétumok kérdése komplex ügy, így nem lehet egy bocsánatkéréssel lezárni - 

mondta Miroslav Lajčák. „Leülhetünk, hogy elmondjuk egymásnak, mit kell tenni ahhoz, 

hogy egyszer és mindenkorra lezárjuk ezt a fejezetet” - jegyezte meg a külügyminiszter. 

Lajčák elmondta: Szlovákia a világháború utáni rendezés részeként tekint a Beneš-

dekrétumokra, és azért tartja azokat "megnyithatatlannak", mivel soha nem fogadhatná el 

a második világháború eredményeinek kétségbe vonását. 

 

SNS: Magyarország kérjen bocsánatot a történelmi sérelmekért! 
2013. március 20. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) felszólította Magyarországot, hogy kérjen bocsánatot a 

Szlovák Köztársaságtól a történelmi sérelmekért. Rafael Rafaj, a parlamenten kívüli párt 

első alelnöke erről annak kapcsán nyilatkozott, hogy Martonyi János magyar 

külügyminiszter bocsánatkérést vár Szlovákiától a Beneš-dekrétumokért. 

 

Mit kérhet Szlovákia a Beneš-dekrétumokért szóló bocsánatkérésért? 
2013. március 20. – Felvidék Ma 

Nagy visszhangot váltott ki a szlovák külügyminiszter kijelentése a szlovák-magyar 

kiegyezés lehetőségéről. Berényi József MKP-elnök az M1 Ma Reggel c. műsorában, Szarka 

László történész pedig a HírTV Rájátszás c. műsorában beszélt a kérdésről. 

 

Az Amerikai Magyar Szövetség Esterházy rehabilitálását sürgeti 
2013. március 20. – Felvidék Ma 

Az Amerikai Magyar Szövetség (AHF) aggodalmát fejezte ki azzal "a demokráciát és az 

emberi jogokat fenyegető veszéllyel" kapcsolatban, amely Közép- és Kelet-Európa egyes 

országaiban a magyar kisebbség ellen irányuló diszkriminatív lépesekből és politikából 

ered. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/dijak-munkajuk-elismeresekent
http://www.hirek.sk/belfold/20130320150309/Lajcak-nem-lehet-bocsanatkeressel-lezarni-a-Benes-dekretumok-kerdeset.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130320143134/SNS-Magyarorszag-kerjen-bocsanatot-a-tortenelmi-serelmekert.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/38597-mit-varhat-szlovakia-a-benes-dekretumokat-is-erinto-kiegyezestol
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/38593-az-amerikai-magyar-szovetseg-esterhazy-rehabilitalasat-surgeti
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Maďari.sk, Neznámy sused – nem olvassák agyon 
2013. március 21. – Veres István – Új Szó 

Egyelőre nem döntögetnek olvasottsági rekordokat azok az internetes oldalak, amelyeket a 

közelmúltban indítottak szlovákiai magyar intézmények azzal a céllal, hogy a szlovákok 

jobban megismerhessék a kisebbség életét és gondolkodásmódját. 

 

Kisújfalun vizsgálódott a Matica slovenská 
2013. március 21. – Gulyás Zsuzsanna – Új Szó 

Csütörtökön újabb magyar nyelvű vasúti helységnévtáblákat helyez ki az MKP Kéménden 

és a Lévai járás több településén. Korábban Kisújfalun, Ekecsen, Szepsiben és Őrsújfalun 

helyeztek ki magyar feliratú táblát. Kisújfaluban röviddel a tábla kifüggesztése után a 

Matica slovenská ellenőrzési osztályának munkatársai kezdtek vizsgálódni. 

 

Bűnbaklövés 
2013. március 21. - Scweitzer András - HVG 

Eszterházy János megítélése Szlovákiában az elmúlt évtizedekben lényegében nem 

változott. A Szlovák Tudományos Akadémia 1990-es években kiadott állásfoglalása, ami 

tartalmazza a politikus háborús bűnösségét és hazaárulását, mind a mai napig 

meghatározza a történészek és politikusok véleményét. Merica Róbert szerint a fiatalabb 

történészek talán több szempontot figyelembe vesznek Eszterházy személyével 

kapcsolatban, de bűnösségét és hazaárulását egyikőjük sem cáfolja. 

(Az interjú teljes terjedelmébe a HVG 2013. március 21-i számában olvasható.) 

 

„A balkáni lőporos hordó bármikor újra felrobbanhat” 
2013. március 20. – Vajdaság Ma 

A délszláv háborúk befejezésével korántsem zárult le az egykori Jugoszlávia területén 

alakult önálló államok, népek közötti konfliktus. Koszovó önállósodása után folyamatban 

van Nagy-Albánia megalakulása, amely teljesen átrajzolja a Balkán térképét, átszabja a 

térségben uralkodó erőviszonyokat. Az ő példájuk is ékesen bizonyítja, az a nemzet, amely 

nem tudja reprodukálni magát, lehúzhatja a rolót. Kedden este a Millenniumi Kávéházban 

a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozatának szervezésében 

bemutatták Juhász György Mikor kezdődik a XXI. század? című könyvét, amely többek 

között ezeket a kérdéseket is feszegeti.  

 

Topolya: A magyar nagykövet is részt vett a sakktornán 
2013. március 20. – Vajdaság Ma 

A topolyai mezőgazdasági iskolában ma tartották meg a községi sakkversenyt 

középiskolások részére. A rendezvényt Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi 

nagykövete nyitotta meg, aki maga is benevezett a tornára. Kíséretében volt Vadlövő 
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László, a Gárdos Civil Egyesület elnöke – mely szervezet a magyar–szerb kulturális, 

gazdasági és sportkapcsolatok erősítését tűzte ki célul –, valamint Varga-Haszonits Zoltán, 

Magyarország szerbiai nagykövetének helyettese, ők szintén felléptek a tornán.  

 

Pásztor: Semmi sem szól a rendkívüli választások mellett 
2013. március 20. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Egyetlen meggyőző érv sem szól amellett, hogy ki kellene írni a rendkívüli tartományi 

választásokat – jelentette ki ma Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke. Pásztor 

a Tartományi Képviselőház kollégiumának ülését követően újságíróknak elmondta, a 

kollégiumon minden párt képviselője meghallgatta a Szerb Haladó Párt indokait és érveit a 

rendkívüli választások mellett, de senki sem igyekezett őt meggyőzni arról, hogy 

változtassa meg eddigi álláspontját. „Miután ez tanácsadói testület, semmiféle döntést 

nem hoztunk, de elmondhatom, egyetlenegy olyan érvet sem hallottam, ami arra 

késztetne, hogy vizsgáljam felül az azzal kapcsolatos álláspontomat, miszerint semmiféle 

indok nincs a rendkívüli választások kiírására” – mondta Pásztor. 

 

MPSZ: A zéró tolerancia és a gyorsított eljárás a megoldás 
2013. március 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Polgári Szövetség katasztrofálisnak tartja a közbiztonság helyzetét – szögezte le 

Rácz Szabó László, a párt elnöke az MPSZ ma délelőtti zentai sajtótájékoztatóján, a 

hétvégén Óbecsén történt brutális gyilkosság apropóján. 

 

Ada: Tárgyalások a bírósági egység megtartásáért és a beruházások 
befejezéséért 
2013. március 20. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A folyamatban lévő új igazságügyi reformra vonatkozó stratégia kidolgozása kapcsán 

Bilicki Zoltán, Ada község polgármestere kedden Belgrádban tárgyalt Petar Petrović 

köztársasági parlamenti képviselővel, a Szerbiai Képviselőház Igazságügyi, Közigazgatási 

és Helyi Önkormányzati Ügyekkel Foglalkozó Bizottságának elnökével. A megbeszélés 

központi témáját az adai bírósági egység megtartásának lehetőségei képezték. 

 

Őrizetbe vettek egy tizenévest az óbecsei fiú meggyilkolásának gyanújával 
2013. március 20. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Blic napilap értesülései szerint ma Óbecsén őrizetbe vettek egy 14 éves fiút, mert 

alaposan gyanúsítható, hogy az elmúlt hétvégén részt vett a 17 éves Bilicki Ervin 

meggyilkolásában. A hírt az újvidéki rendőrség a Beta hírügynökségnek is megerősítette. 

Egyes médiajelentések szerint a 14 éves fiú magyar nemzetiségű. 
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Óbecse: a tizenévest nem gyanúsítják gyilkossággal 
2013. március 20. – Vajdaság Ma 

A kiskorú P. P.-t – akit az újvidéki vizsgálóbíró szerdán este hallgatott ki a fiatalkorú 

Bilicki Ervin halála ügyében – nem gyanúsítják gyilkossággal, hanem csak testi sértés 

okozásával. Nem is rendeltek el ellene vizsgálati fogságot, hanem az újvidéki szociális 

központba helyezték el. A boncolási jegyzőkönyv szerint ugyanis Bilicki Ervin nem a 

bántalmazás okozta sérülésektől halt meg, hanem belefulladt a pocsolyába, amelybe az 

ütésektől aléltan arccal beleesett. 

 

Segítsünk a Nyúl családon! 
2013. március 20. – Magyar Szó 

A pacséri–bácskossuthfalvi baptista lelkész, Nyúl Zoltán családjának megsegítésére 

Vajdaság-szerte és a határon túl is jótékonysági eseményeket szerveznek, valamint 

adományokat gyűjtenek. A lelkész háza hétfőn égett le, a hétgyermekes család időben 

kimenekült az épületből, de a ház végül teljes egészében a tűz martalékává vált. A család 

részére adománygyűjtés indult és több jótékonysági eseményt is szerveznek Vajdaságban 

és a határon kívül is. 

 

Szakértői kormány alakulhat 
2013. március 20. – Magyar Szó 

Ivica Dačić és Aleksandar Vučić megkezdik a konzultációkat a kormány átalakításáról, 

ugyanakkor szóba kerül a választások kikényszerítése is a demokraták irányította 

Belgrádban, írja a Novosti. A lap nem hivatalos értesülései szerint amint Dačić visszatér 

Brüsszelből, megkezdődnek az egyeztetések a haladók első emberével, amelyek 

eredményeképpen nem kizárt, hogy egyes tárcák élére független szakértők kerülnek. 

 

Brüsszeli nyilatkozat a vajdasági magyarok érdekében 
2013. március 20. – Pannon RTV 

Véget ért a szerb- és az Európai Parlament hetedik együttes, kétnapos ülése Brüsszelben. A 

ülésen jelent volt Varga László, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője, aki szerint 

Koszovó kérdésében a szerb politikusok most sokkal békülékenyebbek voltak. A kiadott 

Közös Nyilatkozat tekintetében több előrelépés is történt a vajdasági magyarokat érintő 

kérdésekben. 

 

Lehet kormányátalakítás, ha haladó lesz a miniszterelnök 
2013. március 20. – Pannon RTV 

Csak akkor lehet eredményes egy köztársasági kormányátalakítás, ha a végén a 

miniszterelnök a Szerb Haladó Párt színeiből kerül ki – így nyilatkozott a szerb sajtónak 

Pásztor István. A tartományi parlament elnöke szerint ez alternatívát jelentene az 

előrehozott választások megtartásának. Úgy véli, a kormánykoalíció elég erős egy ilyen 

megegyezéshez. 
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Hét új határátkelőhely megnyitását tervezik Kárpátalján 
2013. március 20. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán külügyminisztérium támogatja hét új határátkelőhelynek a megnyitását 

Kárpátalján, köztük három létesítését az ukrán-magyar határon. 

 

Kettős állampolgárság: áldás, vagy átok? 
2013. március 21. - Székely Gergely - Magyar Nemzet 

Lev Mirinszkij független ukrán képviselő a kettős állampolgárságot lehetővé tevő 

törvénytervezetet terjesztett be a parlament elé. Véleménye szerint már így is a lakosság 5-

10 százaléka rendelkezik több állampolgársággal és ehhez jön még az az 5, vagy 7 millió 

ukrán vendégmunkás aki a nyugati országokban dolgozik és minden bizonnyal megkapta 

már a befogadó ország állampolgárságát is. Bár a jelenleg kormányon lévő pártok 

programjában szerepel a kettős állampolgárság megadása, azonban az ellenzék elveit az 

ötletet, mivel az ukránok identitása még csak most formálódik, illetve más országok akár 

fegyverrel törhetnének Ukrajnára, hogy megvédjék az ország területén élő 

nemzettársaikat.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. március 21-i számában olvasható.) 

 

Nyílt nap a várdaróci iskolában 
2013. március 20. – Új Magyar Képes Újság 

A leendő elsősöknek és szüleiknek tartottak nyílt napot hétfőn a várdaróci általános 

iskolában, ahol egy húsvéti előkészületekkel kapcsolatos foglalkozás keretében 

ismerkedhettek meg a gyerekek leendő iskolatársaikkal és a tanító nénikkel. A laskói 

központi általános iskolához tartozó várdaróci négyosztályos iskolába a nyolcvanas évekig 

40-45 diák is járt, a diáklétszám az elmúlt években viszont a 12-16 között ingadozik. Az 

utóbbi időben beiratkozó elsősök száma általában 4 alatt volt.  

 

Ülésezett a kiskőszegi HMDK 
2013. március 20. – Új Magyar Képes Újság 

Szombaton, március 16-án tartotta rendes évi közgyűlését a HMDK kiskőszegi 

alapszervezete. A múlt héten tartott közgyűlésen a pénzügyi beszámoló mellett a 

jelenlevők tartalmas beszámolót hallgathattak meg Virág Tibor elnök és Sipos Sándor 

alelnök előadásában. 
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Magyar ünnepség Ljubljanában 
2013. március 20. – Népújság 

A szakadó hó és a hideg, szeles időjárás ellenére is méltó ünnepséget tartottak csütörtökön 

Ljubljanában az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére. A megemlékezés 

hagyományosan a ljubljanai várban gróf Batthyány Lajos (1807–1849), az első felelős 

magyar kormány miniszterelnöke emléktáblájánál kezdődött. A Himnuszt követően a 

József Attila Kultúregyesület által Ljubljanában működtetett magyar iskola tanulói 

színesítették a műsort versekkel és énekekkel. 

 

Közös múlt és jövő 
2013. március 20. – Népújság 

Lendván a Széchenyi- és Kossuth-emléktáblák megkoszorúzásával kezdődött el, majd a 

Színház- és Hangversenyteremben folytatódott a muravidéki központi március 15-i 

megemlékezés. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, Hende Csaba, 

Magyarország honvédelmi minisztere, illetve Aleš Hojs, a Szlovén Köztársaság honvédelmi 

minisztere mondott ünnepi beszédet. 

Magyar Gripenek védik majd a szlovén légteret 
2013. március 20. – Népújság 

A muravidéki magyarság március 15-i ünnepélyén való részvételük mellett a magyar és a 

szlovén honvédelmi miniszterek kétoldalú tárgyalásokat is folytattak március 15-én 

Lendván. Bejelentették, ha a két kormány is ratifikálja a megállapodást, az olasz légierő 

mellett a magyar Gripen vadászgépek is védik majd a szlovén légteret. 

 

A nemzetiség elvárásai az új kormány felé 
2013. március 20. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

A parlamentben kedd este szavaztak Szlovénia 11-dik kormányáról, amelynek élén az 

ország történelmében először lesz nő, Alenka Bratušek, a Pozitív Szlovénia pártból. A 

magyar és az olasz parlamenti képviselő már többször hangoztatta, hogy csak abban az 

esetben szavaz az új kormány mellett, ha annak a kinevezéshez a két nemzetiségi 

parlamenti képviselő szavazata nélkül is lesz elegendő támogatottsága, és ha az új 

kormány ígéretet tesz a nemzetiség elvárásainak teljesítésére. Az elvárásokat a nemzetiségi 

képviselőcsoport írásban továbbította az alakulófélben levő kormányhoz. 

 

1,5 százalékos aláírási küszöböt javasoltak 
2013. március 20. – Népújság 

A Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága a parlamenti választásokról szóló 

törvényre benyújtott módosítások azon részét tárgyalta, amely a nemzetiségi képviselők 

megválasztására vonatkozik. Az olasz közösség elnöke, Alberto Scheriani elfogadhatónak 

tartja az 1,5 százalékos aláírási küszöböt is, Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának 

elnöke posztjából eredően kénytelen volt védeni a tanács 1 százalékos javaslatát. A 
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módosítás szerint a jelenleg érvényben levő „Borda-rendszer" helyett egykörös többségi 

választási módot vezetnének be. 

 

Előadás az őrvidéki magyarságról 
2013. március 20. – Volksgruppen 

A bécsi Európa-Club szervezésében Dr. Botlik József, kisebbségkutató, történész tart 

vetítettképes előadást március 21-én, 19.00-kor Bécsben, a Collegium Hungaricumban. Az 

előadás témája "Nyugat-Magyarország és az őrvidéki magyarság sorsa 1918-1945". 

 

Ülésezett a népcsoporttanács 
2013. március 20. – Volksgruppen 

Az elmúlt hét csütörtökén ülésezett a népcsoporttanács Bécsben. A megbeszélésen jelen 

voltak az Ausztriában elismert népcsoporti szervezetek képviselői illetve a kormány által 

felelős intézményvezetők és beosztott személyek. A magyar népcsoporttanácsot Deák 

Ernő, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szevezetek Központi Szövetségének elnöke 

képviselte. Ő a magyar népcsoporttanács elnöke is egyben. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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