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Semjén megütközött a szlovák eljáráson 
2013. január 9. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes megütközéssel értesült 

arról, hogy a szlovák rendőrség kedden újabb pénzbírságot rótt ki több felvidéki magyar 

állampolgárra azért, mert megtagadták érvénytelenné vált személyi igazolványaik 

beszolgáltatását. 

 

Berényi: Aktív uniós hozzáállást várunk a jogfosztások ügyében 
2013. január 9. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Közös állásfoglalásban kér aktív hozzáállást az Európai Uniótól a Magyar Közösség Pártja 

(MKP) és az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) a magyar állampolgárságuk miatt folytonos 

zaklatásnak kitett felvidéki magyarok ügyében - közölte az MTI-vel Berényi József, az MKP 

elnöke. 

 

Magyar zászló miatt bírságolna a Hargita megyei prefektus 
2013. január 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Több mint ezer euróval büntethetik azokat a székelyföldi polgármesteri hivatalokat, 

amelyek törvénytelenül függesztik ki a magyar zászlót - derült ki Hargita megye 

prefektusának körleveléből. Jean-Adrian Andrei prefektus szerdán levelet intézett a 

Hargita megyei polgármesteri hivatalhoz, amelyben arra figyelmeztette az elöljárókat, 

hogy 2 500 lej és ötezer lej bírságot szabhatnak ki a hivatalukra, ha törvénytelenül 

függesztik ki más államok zászlóit. A prefektus bejelentette: ellenőrzésekre készülnek és 

megbírságolják a kihágást elkövető intézményeket. 

 

Beláttuk, hogy a szerbek közt is vannak emberek 
2013. január 9. – Fabók Bálint – Origo.hu 

Megvertek egy szerb férfit, amiért olyan súlyos büntetést kaptak, mint a gyilkosok. Volt, 

hogy hét börtönőr verte őket egyszerre, aztán mégis összebarátkoztak szerbekkel a 

börtönben. Az egyik allergiás lett a hazugságra, a másik szerint a magyarok is tehetnek 

róla, hogy ennyire pórul jártak. Az Origo interjúja a két, nemrégiben szabadult temerini 

fiúval. 

 

Civil tiltakozás hatására ismét kétnyelvű lesz a marosvásárhelyi Auchan 
2013. január 9. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Hatásosnak bizonyult a Többnyelvű Marosvásárhely nevű civil mozgalom petíciója, 

amelyben azt rótták fel az Auchan hipermarketnek, hogy szinte kizárólag román nyelven 

informálják a vásárlókat az áruházban, annak ellenére, hogy korábban jelen volt a 

kétnyelvűség. Szerdán ugyanis Leonard Nistor, a marosvásárhelyi Auchan hipermarket E
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130109163310/Semjen-megutkozott-a-szlovak-eljarason.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130109141807/Berenyi-Aktiv-unios-hozzaallast-varunk-a-jogfosztasok-ugyeben.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70420
http://www.origo.hu/nagyvilag/20130108-szerbiainterju-ket-szabadult-temerini-fiuval.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=31750
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üzletvezetője közleményben tett ígéretet arra, hogy pótolják az arculatváltáskor eltűnt 

magyar feliratokat. 

 

Mit tervez idénre a Marosszéki Székely Tanács? 
2013. január 9. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Ezután minden év január 7-én a madéfalvi veszedelemről emlékezik meg a Székely 

Nemzeti Tanács marosszéki szervezete, és arra törekszenek, hogy havonta egyszer 

találkozzanak a lakossággal, az érdeklődőkkel. A Marosszéki Székely Tanács elnöke, Csíki 

Sándor szerint az eseménynaptár még nyitott, tehát várják a javaslatokat, néhány 

rendezvényt azonban már leszögeztek. 

 

Kétéves a Demokrácia Központ 
2013. január 9. – Pethő Melánia – szekelyhon.ro 

Nem csappant az egyszerűsített honosítás iránt érdeklődők száma Gyergyószentmiklóson, 

ezt tükrözik legalábbis a Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) nyilvántartásai. Jelenleg 

is, akárcsak a honosítási eljárás elindításakor, napi 7-10 érdeklődő keresi fel a Demokrácia 

Központ néven ismert irodát. A székhely megnyitásának kétéves évfordulóján az eltelt 

időszak tevékenységeiről és a tervekről számolt be a sajtónak az EMNT gyergyószéki 

szervezetének elnöke. 

 

Kivette a részét a honosításból az MPP 
2013. január 9. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Több mint kétezer honosítási dosszié összeállításában segített a háromszékieknek az 

elmúlt közel két évben a Magyar Polgári Párt Sepsiszentgyörgyön erre a célra létrehozott 

irodája. A huszonkét hónapja létrehozott iroda eddigi tevékenységét Bálint József, az 

alakulat megyeszékhelyi szervezetének elnöke számolt be szerdán. Elmondása szerint a 

nyitás óta havii átlagban száz érdeklődő fordul meg az irodában, ezek majd mindegyikének 

segítettek a honosításhoz szükséges dosszié összeállításában. 

 

Az SZNT minden erdélyi magyar pártot és egyházat vár az 
autonómiatüntetésre 
2013. január 9. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv székelyföldi stúdiójának vendége volt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

elnöke, aki először a Mircea Duşa kijelentésére reagált, miszerint lehet tüntetni, de nem az 

alkotmány első cikkelye ellen. Izsák szerint a demokráciában nem lehet megmondani az 

embereknek, hogy mit gondoljanak, hogy mi ellen, vagy mi mellett tüntessenek. 

 

Verseny lesz Kovásznán 
2013. január 10. – Krónika 

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is indít jelöltet a kovásznai időközi 

polgármester-választáson. A szövetség Kovászna városi szervezete kedden este jelentette 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/mit-tervez-idenre-a-marosszeki-szekely-tanacs
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/ket-eves-a-demokracia-kozpont
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kivette-a-reszet-a-honositasbol-az-mpp
http://erdely.ma/autonomia.php?id=133728&cim=az_sznt_minden_erdelyi_magyar_partot_es_egyhazat_var_az_autonomiatuntetesre_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=133728&cim=az_sznt_minden_erdelyi_magyar_partot_es_egyhazat_var_az_autonomiatuntetesre_video
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be, hogy Thiesz János korábbi alpolgármestert, jelenlegi megbízott polgármestert indítja. 

Nemes Előd, a néppárt háromszéki elnöke a Krónikának elmondta, biztos, hogy 

megméretkeznek a kovásznai polgármesteri tisztségért, és valószínűleg ma jelentik be, ki 

lesz a jelöltjük. 

 

Alelnököt váltanának 
2013. január 10. – Krónika 

Riedl Rudolf válthatja Csehi Árpádot a Szatmár Megyei Tanács alelnöki székében – 

döntött az RMDSZ megyei választmánya. A várhatóan megüresedő tisztségre az RMDSZ 

így volt prefektusát javasolja, aki 1996 és 2001 között kormánybiztosként, majd évekig 

alprefektusként, illetve megyei tanácsosként tevékenykedett. Csehi Árpád szeptemberben 

jelentette be, hogy visszavonul a közéletből és a politikából, azzal indokolva döntését, hogy 

igen kedvező állásajánlatot kapott a magánszférából.        

 

Határokon átnyúló együttműködést kötött Borsod és Kassa megye 
2013. január 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Határokon átnyúló projektek és programok megvalósítására, regionális és gazdasági 

együttműködésre fókuszál egyebek mellett a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai 

Együttműködési Csoportosulás - az erről szóló egyezményt szerdán írta alá Kassán 

Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megye vezetője. 

 

Ne hozzunk elhamarkodott és hibás döntéseket! 
2013. január 9. – Felvidék Ma 

Szigeti László, az MKP Országos Tanácsának vezetője arra figyelmeztetett, mit 

eredményezhet a közel színtiszta magyar községekben az olyan osztályok indítása, ahol 

nem anyanyelvükön tanulnak a gyermekek. 

 

Létrejött a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 
2013. január 9. – Felvidék Ma 

A dunaszerdahelyi székhelyű Csemadok Művelődési Intézete átalakult, és Szlovákiai 

Magyar Művelődési Intézetként folytatja tevékenységét. 

 

Magyar feliratok a komáromi városi rendőrség autóin 
2013. január 9. – bumm.sk 

A komáromi városi rendőrség gépparkja korábban csak államnyelven „tudott”, azonban a 

legújabb gépkocsikon már megjelentek a magyar feliratok. Nemsokára az összes autó 

kétnyelvű feliratozást kap. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70435
http://www.bumm.sk/77376/hatarokon-atnyulo-egyuttmukodest-kotott-borsod-es-kassa-megye.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/37394-ne-hozzunk-elhamarkodott-es-hibas-donteseket
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/37396-letrejott-a-szlovakiai-magyar-muvelodesi-intezet
http://www.bumm.sk/77346/magyar-feliratok-a-komaromi-varosi-rendorseg-autoin.html
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Érdekes videóval csábítja az elsősöket a szenci magyar alapiskola 
2013. január 9. – bumm.sk 

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola érdekes bemutatkozó videót tett közzé a világhálón. A 

magyar tannyelvű intézmény január 18-án és 19-én várja az elsősöket. 

 

Kin múlik az ásotthalmi határnyitás? 
2013. január 9. – Vajdaság Ma 

Tovább folyik az egymásra mutogatás, most éppen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Sajtó és 

Kommunikációs Főosztálya nyilatkozta azt, hogy az Ásotthalom és Királyhalom közötti 

határátkelő eredetileg december végére tervezett megnyitása a szerb fél miatt csúszik. 

Szerintük a magyar kormány által előírt határidőre megvalósult a kivitelezés, és az átadás-

átvételi eljárás is megtörtént.  

 

Goran Kostić a Vajdasági Fejlesztési Alap élén 
2013. január 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Fejlesztési Bank botrányokkal övezett felszámolását követően a 

pénzintézmény utódjának tekintett Vajdasági Fejlesztési Alap az elkövetkező néhány 

napban alakul meg hivatalosan is, miután a tartományi és a szerbiai kormány aláírja a 

megalapításáról szóló megállapodást. 

 

Megállapodott az államvezetés Koszovóról 
2013. január 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A szerb elnök és a kormány minden, Koszovóval kapcsolatos dokumentumot illetően 

egyetértett - a határozat a képviselők elé kerül, a platform nem kerül a nyilvánosság elé. A 

szerbiai parlament rendkívüli ülése várhatóan szombaton 10 órakor kezdődik. 

A kormány egyhangúan elfogadta a két javaslatot - a pristinai ideiglenes intézményekkel 

való tárgyalás alapjairól szóló határozatot és a másik, kötelező érvényű dokumentumot, a 

platformot, mondta Tomislav Nikolić szerb elnök. 

 

Megtörtént a békés hatalomváltás Bácson 
2013. január 9. – Pannon RTV 

A Demokrata Párt és a Szerb Haladó Párt közötti, napok óta tartó viszály végére vélhetően 

pont került. A DP december közepén került többségbe a községben, amikor a haladók 

egyik képviselője átállt hozzájuk. A hatalomváltást az SZHP mindaddig nem akarta 

elfogadni, amíg a Közigazgatási Bíróság nem erősíti azt meg. A több napig húzódó vita 

során verekedésre is sor került. 18 személyt állítottak elő. 
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http://www.bumm.sk/77349/erdekes-videoval-csabitja-az-elsosoket-a-szenci-magyar-alapiskola.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14698/Kin-mulik-az-asotthalmi-hatarnyitas.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14697/Goran-Kostic-a-Vajdasagi-Fejlesztesi-Alap-elen.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17808/Megallapodott-az-allamvezetes-Koszovorol.html
http://pannonrtv.com/web/?p=40183
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Vajdasági „népszámok”: mintha évente elnéptelenedne egy magyar falu 
2013. január 10. - HVG 

Míg az 1991-es népszámlálás idején 339 ezres volt a magyarság száma a Vajdaságban, 

addigra a 2011-es adatok szerint 251 ezerre csökkent. Ennek ellenére a hét vajdasági körzet 

közül kettőben ugyanakkor továbbra is relatív többség mutatható ki. Szerbiában a 

Vajdaságon kívül mintegy 3 ezer magyar él, közülük is legtöbben Belgrádban. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. január 10-i számában olvasható.) 

 

Lemondott Bihari András 
2013. január 9. – Kárpátalja Ma 

Lemondott a Beregszászi Járási Tanács elnöki tisztéről Bihari András – jelentette a 

zakarpattya.net.ua a járási önkormányzat sajtószolgálatára való hivatkozással. A 

képviselőtestület keddi, január 8-i rendkívüli ülésének ez volt az egyetlen napirendi 

pontja. A 60. születésnapját a napokban ünneplő politikus nyugdíjba vonulása miatt 

kezdeményezte idő előtti távozását az önkormányzat éléről, amit a képviselők most 

tudomásul vettek. 

 

Helyben járás Ukrajnában 
2013. január 10. - Székely Gergely - Magyar Nemzet 

Bár már fél éve életbe lépett Ukrajnában a nagy indulatokat kiváltó nyelvtörvény, nem 

történt előrelépés a kisebbségek nyelvhasználatának érvényesítésében. A legnagyobb gátat 

a helyi hivatalnokok jelentik, akik a régióban úgy bólogatnak, ahogy Viktor Blaga diktálja.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. január 10-i számában olvasható.) 

 

Magyar egyesület Krk szigetén is 
2013. január 9.  – Új Magyar Képes Újság 

A múlt év végén megalakult a Krk-szigeti magyarok egyesülete, az elnök Hajdú Lajos lett, 

alelnöknek pedig Matijević Erzsébetet választották. A sziget az Adriai-tenger északi részén, 

Fiume közelében, a Kvarner-öbölben helyezkedik el. 

 

Új óvoda az óvárosban 
2013. január 9.  – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

Lendva egy beruházással két új óvodát kapott: az óvárosi részben, a Župančič utcában új 

energiatakarékos óvoda épült, míg a Tomšič utcában teljesen felújították a régit, korszerű 

konyhát is kialakítva benne mindkét egység részére. A beruházások összértéke 2,361 millió 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
M

u
ra

vi
d

é
k

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/15890-lemondott-bihari-andras
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4109-magyar-egyesuelet-krk-szigeten-is
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euró, a költségek közel 60 százalékát az Európai Regionális Fejlesztési Alap állta. Az új 

óvodát jelenleg 95 gyerek látogatja, összesen 132 gyermek számára van hely benne.  

 

RTV Magyar Műsorok Stúdiója: az 5 százalékos csökkentés is fáj 
2013. január 9.  – RTV Slovenija Hidak 

Az RTV előfizetési díjának 5 százalékos csökkentése, valamint a fejlesztési eszközök 

összegének csökkentése miatt a szlovén RTV valamennyi egységében január 1-jétől 

megszorításokat vezettek be, amelyek műsorok beszüntetésével járnak. Az anyagi 

megszorítások a lendvai magyar nemzetiségi rádió- és tévéstúdiót sem kerülték el. A 

lendvai helyzetről Végi Józsefet, az MMR felelős szerkesztőjét, illetve Zver Ilonát, a szlovén 

RTV vezérigazgatójának helyettesét kérdezte a Hidak. 

 

Magyar Amatőr Színjátszó Fesztivál 
2013. január 9.  – Volksgruppen 

Magyar Amatőr Színjátszó Fesztivált rendez a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb. Az 

egyesület meghívására immár második ízben vendégeskednek magyar színjátszók a 

Kárpát-medencéből a fővárosban.  

  

Ő
rv

id
é

k
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/5781-rtv-magyar-msorok-studioja-az-5-szazalekos-csoekkentes-is-faj
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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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