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Megszüntették az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetét 
2013. január 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati 

Jelen, Magyar Hírlap 

Azonnali hatállyal megszüntette a marosvásárhelyi RMDSZ döntéshozó és végrehajtói 

testületeit, valamint felmentette tisztségéből annak elnökét a szövetség Maros megyei 

vezetése. A hétfői döntés értelmében az RMDSZ városi szervezetének vagyonát, minden 

jogával és kötelezettségével együtt, ideiglenesen átruházták egy öttagú bizottságra, amely 

az új testületek megalakulásáig, ideiglenesen, ügyvivő jogkörrel vette át a városi szervezet 

irányítását. Az indoklás szerint a marosvásárhelyi RMDSZ már nem képes ellátni azt a 

szervezési munkát, mely révén összefoghatná a város magyar lakosságát. 

 

Bugár: a válság miatt nincs energia a szlovák-magyar feszültségre 
2013. január 7. – MTI, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A válság és más egyéb problémák elvonják az energiát a kisebbségi témák élezésétől, a 

szlovákok és a magyarok közti feszültségkeltéstől, de ezen témák némelyikéről élesebb 

hangnemben beszélhetnek a magyarországi parlamenti választások előtt - fejtette ki  Bugár 

Béla, a Most-Híd elnöke a SITA szlovák hírügynökségnek adott nyilatkozatában. 

 

Nem igaz, hogy Románia nemzetállam – így Frunda 
2013. január 7. – transindex.ro, Krónika 

Egyszerűen nem igaz az az állítás, hogy Románia nemzetállam – jelentette ki az Antena3-

nak egy telefonos bejelentkezés során Frunda György. Victor Ponta kormányfő 

kisebbségekért és nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója szerint Románia nem csak azért 

nem nemzetállam mert mintegy 20 kisebbség lakja, hanem mert intézményesen sem 

viselkedik nemzetállamként. 

 

Az RMDSZ felé tett gesztusaival Ponta a PNL utáni időkre készül - vélik a 
bukaresti lapok 
2013. január 7. – transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, maszol.ro 

A bukaresti lapok szerint Victor Ponta az USL felbomlása esetére, a liberális partnerekkel 

való esetleges szakításra készülve akar jó kapcsolatokat ápolni az RMDSZ-szel, és ezért 

nevezett ki magyar tisztségviselőket a kormányzat második vonalában.  

 

Magyar összefogást javasol az RMDSZ Kovásznán 
2013. január 7. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Tárgyalást kezdeményez a háromszéki RMDSZ a másik két magyar politikai alakulattal 

annak érdekében, hogy a szövetség polgármesterjelöltjét támogassák Kovásznán egyfajta 

magyar összefogás formájában. Tamás Sándor szerint az EMNP, amennyiben elfogadja ezt 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70357
http://www.bumm.sk/77280/bugar-a-valsag-miatt-nincs-energia-a-szlovak-magyar-feszultsegre.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=31716
http://itthon.transindex.ro/?hir=31722
http://itthon.transindex.ro/?hir=31722
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/magyar-osszefogast-javasol-az-rmdsz-kovasznan
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az ajánlatot, valamelyest jobbá teheti a parlamenti választásokon elkövetett hibáját, azaz, 

hogy az orbaiszéki magyar képviselet a jelöltállításuk nyomán bukott el. 

 

Vidékieket megcélzó demokrácia központ 
2013. január 7. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Két éve fogadják az ügyfeleket az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett 

demokrácia központok munkatársai. Csíkszeredában 15 ezer személynek állítottak össze 

dossziét. Idéntől jobban odafigyelnek a vidéken élőkre, hetente járnak majd falura. 

 

Fontos ügyek, kevesebb eszköz 
2013. január 7. – Nyugati Jelen 

Keserűen zárult az óév az RMDSZ számára, mivel az USL nem tartotta be az októberben 

kötött bizalmas megállapodásban írásban vállalt kötelezettségét, mérlegelt hétfőn Déván 

Winkler Gyula, a Hunyad megyei RMDSZ elnöke az év első sajtóértekezletén.  

 

SZNT: március 10. legyen székely ünnep 
2013. január 8. – Krónika, Erdély Ma 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a székely szabadság napjává nyilvánítaná március 10-ét, 

a székely vértanúk emléknapját. Az SZNT emlékeztet: 1854-ben ezen a napon végezték ki a 

marosvásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat, Bágyi Török János kollégiumi tanárt, 

Martonosi Gálfi Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, akik „az 

elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját kívánták újra fellobbantani”. 

 

Siculicidium: a hősiesség példája 
2013. január 8. - Háromszék, Hargita Népe 

A Habsburgok által elkövetett székelygyilkosság 249. évfordulójára emlékeztek 

Madéfalván, a község önkormányzatának szervezésében. Az ünnepség  a helyi római 

katolikus templomban kezdődött Berszán Lajos gyimesfelsőloki plébános által celebrált 

misével, majd a Siculicidium emlékműnél folytatódott, ahol ünnepi beszédet mondott 

Szentes Csaba polgármester, Borboly Csaba Hargita Megye tanácselnöke, Zsigmond Barna 

Pál csíkszeredai főkonzul és Tánczos Barna szenátor. 

 

Magyar felajánlás a krasznahorkai vár bútorainak restaurálására 
2013. január 7. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

A Széchenyi Tudományos Társaság (SZTT) felajánlotta, hogy megszervezi és támogatja a 

márciusi tűzvészben Krasznahorka várában megsérült bútorok restaurálását. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/videkieket-megcelzo-demokracia-kozpont
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/fontos_ugyek_kevesebb_eszkoz.php
http://www.3szek.ro/load/cikk/56097/osszetartasra_szolitanak_siculicidium
http://www.hirek.sk/kulfold/20130107165809/Magyar-felajanlas-a-krasznahorkai-var-butorainak-restauralasara.html
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Fogyás és nyelvprobléma 
2013. január 8. – Tokár Géza – Új Szó 

„…Az egyik kulcsfontosságú célkitűzést Bugár Béla megnevezte: a magyar oktatás 

minőségének feljavítását. Ha a Híd a szlovák nyelvoktatás tabutémájában előre tud lépni, 

akkor tett valami érdemlegeset. Az államnyelv ismeretére Szlovákiában senkit nem szabad 

kötelezni, mindenki úgy és olyan szinten tanul meg szlovákul, ahogy szeretne. Viszont ha 

valaki nem tud szlovákul, azzal bezárja maga előtt a szélesebb körben való érvényesülés 

útját szakmailag, gyakran emberileg is. A szlovákoktatás rossz megítélése és/vagy 

minősége pedig ahhoz vezet, hogy az egyébként sem számos magyar fiatalság számottevő 

része külföldön, jellemzően Magyarországon tanul, dolgozik, él tovább.” 

 

Vučić azt szeretné, ha a kormány fennmaradna, de nem fél a választásoktól 
2013. január 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt, mint a hatalmon lévő koalíció legerősebb pártja, nem szeretne 

rendkívüli választásokat, noha nem is tart tőle, amennyiben erre sor kerülne, jelentette ki 

Aleksandar Vučić, a párt elnöke. „Azt szeretnénk, ha ez a kormány fennmaradna, de hogy 

ez reális elvárás-e, arra nem esküdhetünk meg”, mondta újságíróknak a szerb kormány 

első alelnöke, védelmi miniszter. 

 

Kiállítás a temerini zsidók emlékére 
2013. január 8. - Góbor Béla - Magyar Szó 

Hetvenegy éve, hogy 1942-ben több temerini zsidó család a holokauszt áldozatául eset. 

Január 9-én a faluban összegyűjtötték a zsidókat, elhurcolták, és sokukat kivégeztek. Az 

áldozatok és a temerini zsidóság emlékére január 9-én 18 órakor kiállítás nyílik a Lukijan 

Mušicki MTK képtárában. A kiállítást, amelyet Ökrész Károly állított össze, Gusztony 

András, a községi képviselő-testület elnöke nyitja meg. Ezt megelőzően 16 órakor 

Zsablyánál a fasizmus áldozatainak emlékművénél leróják kegyeletüket a temerini község 

képviselő-testületének, az I. helyi közösségnek és az Újvidéki Zsidó Hitközségnek a 

tisztségviselői. 

 

Fennállásának 45. évfordulóját ünnepli a jugoszláviai magyar televíziózás 
2013. január 8. - Tóth Bátori Erzsébet - Magyar Szó 

Az első faluműsor – a „Barázda” 1968. január 7-én, vasárnap reggel 9 óra 5 perckor 

kezdődött. Újvidéki Televízió Magyar Szerkesztőségének műsora 45 éve jelentkezik. Erről 

készített áttekintést a Magyar Szó. 
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http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/01/08/fogyas-es-nyelvproblema
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17798/Vucic-azt-szeretne--ha-a-kormany-fennmaradna--de-nem-fel-a-valasztasoktol.html
http://www.magyarszo.com/hu/1844/vajdasag_temerin/90269/Kiállítás-a-temerini-zsidók-emlékére.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1844/kozelet_riport/90210/A-Barázdából-jelentem.htm
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Megyei tanács: Időközi választások március 3-án 
2013. január 7. – Kárpátalja Ma 

Március 3-ra tűzte ki az időközi megyei tanácsi választásokat a Kárpátaljai Megyei 

Választási Bizottság. A testület az 5., 22., 29., 36. és 51. számú egyéni választókerületekben 

rendelte el a képviselőválasztást. A döntést azt követően hozták meg, hogy a Kárpátaljai 

Megyei Tanács legutóbbi, december 21-i ülésén a képviselőtestület a jogszabályokkal 

összhangban megszavazta azon képviselőtársaik megbízatásának idő előtti megszűnését, 

akik az októberi parlamenti választások eredményeként bejutottak Ukrajna Legfelsőbb 

Tanácsába. 

 

Adomány a vörösmarti iskolának 
2013. január 7. – Új Magyar Képes Újság 

Az eszéki Katarina Zrinski Nőegylet december 18-án könyvekkel gazdagította a Vörösmarti 

Általános Iskola könyvtárát, és játékokkal lepte meg a gyerekeket. A nőegylet tagjai egy 

hónappal korábban kezdtek a használt könyvek és játékok gyűjtésébe, melyeket Turšić 

Darko sepsei református lelkész javaslatára a vörösmarti általános iskolának adtak át 

december 18-án. Többségében horvát nyelvű könyvekkel gazdagodott az iskola könyvtára. 

 

Az olvasószolgálattól a tudományos kutatásig 
2013. január 7. – RTV Slovenija Hidak 

A Lendvai Könyvtárban január elsejével igazgatóváltás történt. Zsoldos Zsuzsannát 

követően a tisztséget dr. Halász Albert tölti be. Az új igazgatóval készült interjú 

meghallgatható az RTV Slovenija Hidak oldalán. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/15860-megyei-tanacs-idokozi-valasztasok-marcius-3-an
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4097-adomany-a-voeroesmarti-iskolanak
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/5416
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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.kiszo.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.vajma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   

3szek.ro   
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