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Meg sem fordult Ponta fejében az önálló székelyföldi régió létrehozása 
2013. január 5. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Az ország területi-közigazgatási átszervezését a jelenlegi nyolc gazdasági régió jogi 

személyiséggel való felruházásában, vezetőinek közvetett módon való megválasztásában 

látja megvalósíthatónak Victor Ponta. A kormányfő csütörtökön egyeztetett az államfővel a 

közigazgatási átszervezés első lépéséről. Ponta ugyanakkor határozottan elzárkózott a 

székelyföldi régió megalakításának gondolatától. „Részünkről fel sem merült a Hargita–

Kovászna–Maros régió lehetősége. Az egyetlen verzió, amelynek nagy esélyt adok, az a 

jelenlegi nyolc régió” – mondta. 

 

Victor Ponta kormányfő tanácsadója lesz Frunda György 
2013. január 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Victor Ponta miniszterelnök személyes tanácsadója lesz jogi, kisebbségi és külpolitikai 

kérdésekben Frunda György, az RMDSZ egyik legismertebb politikusa - jelentette be egy 

tévéműsorban a kormányfő. Frunda György, aki a decemberi választásokon nem jutott 

szenátori mandátumhoz, elmondta: a kormányfő már a választások után felajánlotta neki 

a posztot, amelynek elfogadásáról az érintett az RMDSZ elnökével is egyeztetett. Reményét 

fejezte ki, hogy Ponta igénybe veszi majd tanácsait, amikor az alkotmánymódosítást 

készítik elő. 

 

Vajdasági magyar egyetem lehet Szabadkán 
2013. január 6. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Nemzet 

A vajdasági magyarok szerbiai továbbtanulásának fontos akadálya a magyar nyelvű 

felsőoktatási szakok hiánya, ezért egy döntően magyarul oktató, államilag akkreditált 

szabadkai egyetem létrehozásán fáradozik a Magyar Nemzeti Tanács. Lengyel László, az 

MNT felsőoktatási ügyekkel megbízott tanácsosának elmondása szerint a tervek szerint 

állami alapítású egyetem alapját a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, valamint azok oktatói csapata képezné, ezek mindegyikén lenne magyar 

nyelvű tanulmányi csoport, amelyekben teljes egészében vagy nagyobb részt magyar 

nyelvű tárgyakat oktatnának, de lennének szerb és angol nyelvű tantárgyak is. 

 

A kettős állampolgároknak lesz választási feliratkozás  
2013. január 4. – MTI, Felvidék Ma 

Alaptörvény-ellenesnek ítélte a választási eljárásról szóló törvény több rendelkezését az 

Alkotmánybíróság. Ennek megfelelően Magyarországon nem lesz választási regisztráció 

2014-ben. A választási feliratkozás viszont a határon túli magyar kettős állampolgárokra 

továbbra is vonatkozik. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31709
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70329
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14685/Vajdasagi-magyar-egyetem-lehet-Szabadkan.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/37324-a-kettos-allampolgaroknak-lesz-valasztasi-feliratkozas
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Gondban a külképviseletek 
2013. január 7. - Katona Mariann - Magyar Nemzet 

Nehéz feladat elé állíthatja a külképviseletek a választási regisztráció, hiszen csak 

Londonban és környékén becslések szerint 100 ember dolgozhat, ahol csak egy helyen 

adhatják le szavazataikat a kint dolgozó magyar állampolgárok.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. január 7-i számában olvasható.) 

 

Borboly: a székely zászlót egyetlen bíróság sem tudja eltörölni 
2013. január 4. – Erdély Ma, Duna Tv 

Jogerősen megsemmisítette a Maros megyei táblabíróság Hargita megye 

önkormányzatának azon határozatát, amely a megye jelképévé tette a székely zászlót. A 

lobogók azonban maradnak akkor is, ha ezért a luxemburgi bírósághoz kell fordulni, állítja 

Hargita megye tanácsának elnöke, és akkor is, ha miattuk büntetéssel fenyegetik a zászlót 

használók intézmények vezetőit. 

 

Udvarhelyi kezdeményezés: „Magyarul csak helyesen, szépen!" 
2013. január 4. – Erdély Ma 

A Magyarul csak helyesen, szépen! címet kapta az a kezdeményezés, amellyel az EMNT 

udvarhelyszéki szervezete és a Civil Kurázsi Egyesület rukkoltak elő. A hosszú távú 

program kezdeményezőinek célja, hogy a magyar nyelv helyes, igényes és minél szélesebb 

körben való használatára sarkallják a lakosságot, a közintézményeket, illetve a helyi 

cégeket, termelőket, kereskedőket. 

 

USL-RMDSZ alku: a félig döglött macska 
2013. január 4. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna publicistája szerint „a Crin Antonescu, Borbély László, Kelemen Hunor és Victor 

Ponta által ellenjegyzett szöveg gáz. Gáz egyrészt azért, amit Eckstein-Kovács Péter is 

számon kért az RMDSZ-en, és amiért Facebook-oldalán bejelentette: legközelebb inkább 

otthon marad, mintsem hogy részt vegyen az SZKT soron kívüli ülésén. Az RMDSZ évek 

óta és az utóbbi hónapokban egyre inkább legitimációs válságban van. Kelemen szövetségi 

elnökké választásakor azt ígérte, átláthatóvá teszi a döntéshozást, tesz azért, hogy 

demokratikusabb legyen a döntéshozás. Ez a szándéknyilatkozat, amiről nem tudtak a 

döntéshozók maguk sem, nem ezt igazolja”. 

 

Szovátán népszerű az állampolgársági iroda 
2013. január 4. – Gligor Róbert László – szekelyhon.ro 

Míg nyáron hetente csupán két-három család kopogtatott be az ajtón, télen már napi öt-

hat is – mondta el Kálmán Erika, aki másfél év óta dolgozik a Teleki Oktatási Központban 

két éve működő irodában. Mivel a Kis-Küküllő mentén nincs más hasonló iroda, Kálmán 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=133431&cim=borboly_a_szekely_zaszlot_egyetlen_birosag_sem_tudja_eltorolni_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=133432&cim=udvarhelyi_kezdemenyezes_magyarul_csak_helyesen_szepen_video
http://manna.ro/velemeny/usl-rmdsz-alku:-a-felig-doglott-macska-2013-01-04.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szovatan-nepszeru-az-allampolgarsagi-iroda
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Erika minden hétfőn Erdőszentgyörgyre is kiutazik, ott is nagy az érdeklődők száma. Mivel 

az irodavezető Makfalván lakik, otthon is többen felkeresik, tehát a vidék érdeklődőinek 

megvan a lehetőségük az ügyintézésre. 

 

Székelyföldi kártya diákoknak – Az első évben háromezer igénylőre 
számítanak 
2013. január 4. – Erdély Ma 

Egyre többen érdeklődnek a Székelyföldi diákigazolvány iránt. A dokumentumot a 

Centrum Studiorum Egyesület vezette be Sepsiszentgyörgyön. A diákigazolvány 

Székelyföld egész területén biztosít kedvezményeket a fiataloknak. 

 

Tőkés László: legyen 2013 az autonómia éve! 
2013. január 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Legyen 2013 az autonómia éve a magyar nemzeti közösség számára! - javasolta Tőkés 

László európai parlamenti képviselő, az EMNT elnöke az Erdélyi Magyar Néppárt 

vezetőivel közösen tartott pénteki nagyváradi sajtóértekezletén. Az autonómia évében a 

kezdeményezők a működő európai autonómiák bemutatását, a közösségi önrendelkezés és 

föderális államberendezkedés népszerűsítését szolgáló akciókat akarnak szervezni 

Romániában és az egész Kárpát-medencében. 

 

Nacionalista demagógiával vádolja Tőkés Lászlót az EP szocialista 
frakciójának román alelnöke 
2013. január 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Közleményben ítélte el Corina Crețu, az Európai Parlament szocialista frakciójának 

alelnöke Tőkés László EP-képviselő azon kezdeményezését, hogy nyilvánítsák 2013-at az 

autonómia évének a magyar közösség számára Romániában és az egész Kárpát-

medencében. „Tőkés László azon igyekezete, hogy nacionalista demagógiára használja ki a 

magyar közösség gondjait, semmilyen megoldást nem nyújt a magyar nemzetiségű román 

állampolgárok valós problémáira, és ellentétesek az európai gazdasági és intézményi 

integrációval” - olvasható az EP-képviselő közleményében. 

 

Geréd Beátrix a statisztikai hivatal ideiglenes elnöke 
2013. január 5. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, szekelyhon.ro, Szabadság 

Az RMDSZ által támogatott Geréd Beátrix lesz a statisztikai hivatal ideiglenes elnöke. 

Kinevezése nem jelenti azt, hogy az RMDSZ belépett a kormányba – nyilatkozta Victor 

Ponta kormányfő péntek este. Geréd Beátrix eddig a hivatal egyik alelnöki tisztségét 

töltötte be. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133397&cim=szekelyfoldi_kartya_diakoknak_az_elso_evben_haromezer_igenylore_szamitanak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133397&cim=szekelyfoldi_kartya_diakoknak_az_elso_evben_haromezer_igenylore_szamitanak
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70327
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70330
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70330
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133470&cim=gered_beatrix_a_statisztikai_hivatal_ideiglenes_elnoke
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Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői szerint az RMDSZ „megkozmetikázta” az 
USL-vel kötött titkos paktum szövegét 
2013. január 5. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika, Magyar Hírlap 

Az Erdélyi Magyar Néppárt ez évi első sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor elnök elmondta: 

2013 a Néppárt első „békeéve” lesz, amikor nem kell választási kampány kihívásaival 

szembenézni, ezért több időt lehet szervezet- és közösségépítésre fordítani. Mivel a tavaly 

februárban megszervezett Országos Küldöttgyűlés keretében csak egy évre választották 

meg a néppárti vezetőket, így a szervezetek működésének kiértékelése után, még az év 

elején sor kerülhet a helyi, megyei és országos szintű tisztújításokra    – tájékoztatott Toró. 

 

Nem titkos, hanem bizalmas volt az RMDSZ-USL megállapodás 
2013. január 6. – Nyugati Jelen 

Ha a közigazgatási felosztást elrontják, az évtizedekre tönkre tehet minket – jelentette ki 

Markó Béla szenátor pénteken, az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) „Többszemközt” című 

műsorában. Nem titkos, hanem bizalmas volt az a megállapodás, amely az RMDSZ és a 

Szociálliberális Unió között született- mondta az RMDSZ volt elnöke, aki leszögezte: 

teljesen helyénvalónak tartja a megállapodás aláírását, hiszen ez alapvetően az erdélyi 

magyarság érdekét szolgálta. 

 

Átadták a magyar közmédia által gyűjtött adományt Böjte Csabának 
2013. január 6. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Mintegy 92,6 millió forint adományt adtak át a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap (MTVA) képviselői vasárnap Böjte Csaba szerzetesnek, a Dévai Szent 

Ferenc Alapítvány alapítójának Budapesten. Böjte Csaba az adomány átadását követően 

elmondta: Isten hisz bennünk, mert ha nem hinne, nem teremtett volna meg bennünket. 

Isten bízik bennünk, a Kárpát-medencei magyarságban, bízzunk tehát mi is magunkban, 

az összefogásban, a jó szóban, a kimondott szó erejében, a szeretet világot formáló 

végtelen hatalmában. 

 

Autonómiatüntetés Marosvásárhelyen 
2013. január 6. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Székelyföld autonómiája érdekében szerveznek tüntetést március 10-én 17 órától a 

marosvásárhelyi Székely Vértanúk emlékművénél. A kampány lejártával minden politikai 

szereplőt és szimpatizánst vár a Székely Nemzeti Tanács az autonómiatüntetésre. A 

rendezvényt Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke is megerősítette. Mint 

pénteken, a Tőkés Lászlóval közösen tartott nagyváradi sajtótájékoztatón elmondta, a 

tüntetést közösen szervezik az SZNT-vel. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133452&cim=az_erdelyi_magyar_neppart_vezetoi_szerint_az_rmdsz_megkozmetikazta_az_usl_vel_kotott_titkos_paktum_szoveget
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133452&cim=az_erdelyi_magyar_neppart_vezetoi_szerint_az_rmdsz_megkozmetikazta_az_usl_vel_kotott_titkos_paktum_szoveget
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/nem_titkos_hanem_bizalmas_volt_az_rmdsz_usl_megallapodas.php
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70333
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/autonomia-tuntetes-marosvasarhelyen
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Sikeres lesz a „hadjárat” a magyar feliratokért? 
2013. január 6. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Egy közösségi oldalon létrejött csoport tagjai azt szeretnék elérni, hogy több magyar 

nyelvű felirat legyen a marosvásárhelyi Auchan hipermarketben, ugyanis a tavalyi 

arculatváltás óta a vezetőség kevesebb hangsúlyt fektet a kétnyelvűségre. Online 

aláírásgyűjtésükről tájékoztatatták az Auchan vezetőségét is, akik megígérték, hogy 

intézkednek az ügy érdekében. 

 

Régiótalálkozót tartott az MPP 
2013. január 7. – Krónika  

Székelyföldi régiótalálkozót tartott a Magyar Polgári Párt (MPP) Hargita megyei szervezete 

pénteken Gyimesközéplokon. A találkozón jelen voltak a marosi, illetve a háromszéki 

vezetők is. A székelyföldi rendezvényt Salamon Zoltán Hargita megyei elnök nyitotta meg 

kiemelve, hogy elsősorban nem a múlttal kell foglalkozni, hanem a jövőépítést, a meglévő 

szervezetek megerősítését, újak létrehozását kell szem előtt tartani, ugyanakkor felhívta a 

figyelmet a magyar alakulatok közös cselekvésének fontosságára is. 

 

„Az RMDSZ-t nem lehet térdre kényszeríteni” 
2013. január 6. - Szőcs Levente - Népszabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke Kelemen Hunor szerint a 

magyar politikumnak is része van abban, hogy pártja négy mandátummal kevesebbet 

szerzett az idei parlamenti választásokon. Bár volt megállapodás az RMDSZ és Ponta 

között azt az USL felrúgta, hiszen már nem volt szükség a párt támogatására a megszerzett 

kétharmadot követően. Az elkövetkező négy év nem lesz könnyű, de a pártelnök 

reménykedik, hogy az eddig megszerzett jogok nem fognak csorbulni. 

 

Megkezdték a „Szülőföldön magyarul” támogatás további kifizetését 
2013. január 4. – Felvidék Ma 

Megérkeztek a számlákra a második körben elbírált „Szülőföldön magyarul” nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatások - közölte az SZMPSZ. 

 

Híd–MKP közeledés: tangólépésben 
2013. január 5. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Nagyobb feszültség a szlovák–magyar államközi kapcsolatokban, meg nem egyezés a Híd–

MKP fronton – idén ez várható. Az Új Szó szerint a Híd és az MKP együttműködési 

hajlandóságának igazi fokmérője az lesz, sikerül-e egyezségre jutniuk az európai 

parlamenti választásokat illetően. Egy közös lista megnövelné a siker reményét, igaz, jó 

kampánnyal és alkalmas jelöltekkel a két párt külön-külön is bejuthatna, annyira alacsony 

szokott lenni a részvétel. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/sikeres-lesz-a-ahadjarata-a-magyar-feliratokert
http://nol.hu/kulfold/20130105-_az_rmdsz-t_nem_lehet_terdre_kenyszeriteni_
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/37326-megkezdtek-a-qszulofoldon-magyarulq-tamogatas-tovabbi-kifizeteset
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/01/05/hid-mkp-kozeledes-tangolepesben
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Bugár: az asszimilációt nem lehet megállítani, csak lassítani 
2013. január 6. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Bugár Béla, a Híd elnöke szerint a magyarok fogyását Szlovákiában nem lehet megállítani, 

csak lelassítani. Bugár szerint az iskolák az asszimiláció felgyorsulásának legnagyobb okai. 

 

Nincs magyar produkció a kulturális főváros nyitóprogramján 
2013. január 6. – hirek.sk 

A kassai magyar kulturális és civil szervezetek vezetői elégedetlenek a kulturális főváros 

nyitóműsorával. Kifogásolják, hogy nincs magyar produkció a programban. 

 

Országos akció a kétnyelvűségért 
2013. január 6. – Felvidék Ma 

Minden eddiginél nagyobb matricázós akció indult Felvidéken. A magyar feliratokat 

követelő matricák ugyanazon a napon jelentek meg az ország számos magyarok lakta 

településén. A korábbi hasonló akcióknak komoly politikai visszhangjuk is volt. Az érintett 

városok önkormányzatai sorban adtak ki nyilatkozatokat, melyekben kiálltak a 

kétnyelvűség ügye mellett. 

 

Pásztor: Szerbia és Magyarország kapcsolatai jó irányban alakulnak 
2013. január 5. – Vajdaság Ma 

Szerbia és Magyarország kapcsolatai kedvezően alakulnak, nyilatkozta Pásztor István, a 

tartományi képviselőház és a VMSZ elnöke. Kiemelve, hogy Tomislav Nikolić szerb elnök 

tavaly novemberi magyarországi látogatása „a folytonosság megőrzésének igényét” 

jelentette a két ország kapcsolatában, Pásztor úgy értékelte, hogy ebben a tekintetben 

sokkal többet értek el, mert „a két elnök megállapodott abban, hogy sorsdöntő lépést 

tesznek a két nép megbékélési folyamatának felgyorsítására”. 

 

Aki elmegy, nem jönne vissza; aki itt maradna, az vállalkozni, gazdálkodni 
szeretne 
2013. január 6. – Szabó Anikó, Tápai Renáta – Magyar Szó 

A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium és a topolyai Mezőgazdasági 

Iskola végzős tanulóival arról beszélgetett a Magyar Szó, hogy hogyan képzelik el magukat 

tíz éve múlva. A gimnazisták leginkább arról meséltek, hogy az egyetemi tanulmányaik 

miatt hová is költöznek. Ötük közül négyen biztosan külföldön tanulnak tovább. S míg a 

gimnazisták előbb a karrierépítésről álmodoznak, addig a szakiskolások szinte mindegyike 

a családalapítás és a közös gazdálkodás gondolatával is komolyan foglalkozik. 
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http://www.bumm.sk/77241/bugar-az-asszimilaciot-nem-lehet-megallitani-csak-lassitani.html
http://www.hirek.sk/kultura/20130106145714/Nincs-magyar-produkcio-a-kulturalis-fovaros-nyitoprogramjan.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/37345-orszagos-akcio-a-ketnyelvusegert
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14683/Pasztor-Szerbia-es-Magyarorszag-kapcsolatai-jo-iranyban-alakulnak.html
http://uj.magyarszo.com/hu/1842/hetvege/90189/Aki-elmegy-nem-j%C3%B6nne-vissza;-aki-itt-maradna-az-v%C3%A1llalkozni-gazd%C3%A1lkodni-szeretne.htm
http://uj.magyarszo.com/hu/1842/hetvege/90189/Aki-elmegy-nem-j%C3%B6nne-vissza;-aki-itt-maradna-az-v%C3%A1llalkozni-gazd%C3%A1lkodni-szeretne.htm
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Pajtić: politikai nyomásra döntöttek a Vajdasági Fejlesztési Bank 
felszámolásáról 
2013. január 6. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Fejlesztési Bank (RBV) tőkésítésének elvetése, majd később a bank 

bezárásáról szóló döntés politikai nyomásgyakorlás hatására született, jelentette ki Bojan 

Pajtić vajdasági kormányfő az újvidéki Dnevnik napilapnak adott interjújában. Pajtić 

elmondta, a Vajdasági Fejlesztési Bank fennmaradása nem állt az új kormányzat 

érdekében. 

 

EU: a vízumkérdés Szerbia számára halasztva 
2013. január 6. – Vajdaság Ma 

A szerbiai állampolgárok számára újból bevezetendő vízumkényszer kérdése olyannyira 

komplikált lett az európai intézményekben, hogy a továbbiakig el is halasztják a kérdés 

megvitatását, írja a Večernje novosti. A vízumkényszer újbóli visszállításának veszélye, 

amely tavaly óta lebeg a nyugat-balkáni országok, minden előtt Szerbia és Macedónia 

felett, most bizonytalan időre elhárul. 

 

Ösztöndíj 86 egyetemistának Csókán 
2013. január 4. – Gergely József – Magyar Szó 

Csókán az óév utolsó napján írták alá a szerződéseket a község egyetemi hallgatóinak a 

támogatásról. Az önkormányzat a lehetőségekhez mérten 86 hallgató tanulmányi 

költségeihez járul hozzá. Az idén a szerbiai egyetemeken tanuló csókai községbeli 

egyetemisták havonta 3000 dinár támogatást kapnak, ami 500 dinárral több, mint az 

előző tanévben volt. 

 

Egy finn kutató Kárpátalján - Rólunk mondták 
2013. január 5. – Kárpátinfo 

Mindig érdekes mások szemével látni önmagunkat. A finn Petteri Lajhonen, a Jyrzskylai 

Közép-Finnországi Egyetem tanára nemrég egy hónapot töltött Kárpátalján, ahol két 

helyszínen – Visken és Kaszonyban – két-két héten át szociolingvisztikai kutatásokat 

folytatott. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14688/Pajtic-politikai-nyomasra-dontottek-a-Vajdasagi-Fejlesztesi-Bank-felszamolasarol-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14688/Pajtic-politikai-nyomasra-dontottek-a-Vajdasagi-Fejlesztesi-Bank-felszamolasarol-.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17793/EU-a-vizumkerdes-Szerbia-szamara-halasztva.html
http://www.magyarszo.com/hu/1840/vajdasag_csoka/87575/%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADj-86-egyetemist%C3%A1nak-Cs%C3%B3k%C3%A1n.htm
http://karpatinfo.net/hetilap/kultura/egy-finn-kutato-karpataljan-rolunk-mondtak
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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