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Együttműködés a Kárpát-medencei magyar gazdákkal 
2013. január 10. – MTI, Kormány.hu 

Magyarország a kormány szándékai szerint olyan ország lesz, ahol az európai sokszínű, 

minőségi mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá - mondta Budai 

Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a vajdasági 

Bácskossuthfalván egy szakmai konferencián. Bácskossuthfalva az első helyszíne annak az 

előadássorozatnak, amely az európai uniós tagságra készíti fel a délvidéki magyar 

gazdákat. A VM szakértői a Közös Agrárpolitika célkitűzéseiről és azok megvalósulási 

lehetőségeiről adnak tájékoztatást. 

 

Aláírta Frunda kinevezését a miniszterelnök 
2013. január 10. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Szabadság 

Aláírta Frunda György kinevezésének határozatát Victor Ponta miniszterelnök. Az 

RMDSZ-es politikus így a kormányfő tiszteletbeli tanácsadója, tevékenységéért nem kap 

majd fizetést. A miniszterelnök a múlt héten jelentette be, Frunda György jogi, nemzetközi 

és kisebbségjogi kérdésekben lesz a tanácsadója. 

 

Borboly: valós gondokkal kellene foglalkozniuk a kormány képviselőinek 
2013. január 10. – transindex.ro, Krónika 

Miközben nem jut elég pénz a hó eltakarítására, miközben Hargita megyében, az ország 

egyik leghidegebb megyéjében ugyanannyi fűtéstámogatást kapnak szegény családok, mint 

az ország olyan részein, ahol jóval kevesebb mínuszok vannak télen, addig Hargita megye 

prefektusa azzal foglalkozik, hogy körlevélben „tanácsokat” osztogat a polgármestereknek 

a zászlóhasználattal kapcsolatban - olvasható Borboly Csaba közleményében. 

 

Nem indít jelöltet az MPP a kovásznai polgármester-választáson 
2013. január 10. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Tekintettel arra, hogy a 2012-es helyhatósági választások alkalmával a kovásznai magyar 

szavazók nem bízták meg képviselettel az MPP jelöltjeit, és ezáltal egy egyszínű magyar 

képviselő testülete van a városnak, a Magyar Polgári Párt kovásznai szervezete tiszteletben 

tartja a választópolgárok akaratát, és nem indít jelöltet a február 3-i időközi polgármester-

választáson – olvasható a polgári alakulat közleményében. 

 

Elégedetlen az RMDSZ a választási eredményével 
2013. január 10. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A parlamentbe jutás volt a cél, de nem elégedett az 5 százalékos parlamenti küszöb 

hajszálnyi átlépésével az RMDSZ, ezért a májusi kongresszusig átszerveződik a 

pártszövetség. Marosvásárhelyen például már meg is szüntették és újjáépítik a városi 

szervezetet. Az RMDSZ főtitkára, Kovács Péter nyilatkozott a Határok nélkülnek. 
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http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/egyuttmukodes-a-karpat-medencei-magyar-gazdakkal
http://itthon.transindex.ro/?hir=31753
http://itthon.transindex.ro/?hir=31754
http://itthon.transindex.ro/?hir=31757
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133737&cim=elegedetlen_az_rmdsz_a_valasztasi_eredmenyevel_audio
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Prefektusi körlevél a Hargita megyei polgármestereknek zászlóügyben 
2013. január 10. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Körlevélben emlékeztette a polgármestereket Hargita megye prefektusa arra, hogy 

törvényellenes idegen államok felségjeleit, zászlóit kitűzni a polgármesteri hivatalokra, 

vagy a településvezetők irodáiba. Ellenőrzésekre, indokolt esetben bírságokra 

számíthatnak a településvezetők zászlóügyben. 

 

A zarándoklatok fővédnöke Böjte Csaba szerzetes 
2013. január 11. – Krónika 

Idén is érkeznek különvonatok a pünkösdi csíksomlyói búcsúra, a zarándokvonatok 

fővédnöke Böjte Csaba ferences szerzetes lesz – közölték közleményükben a szervezők. Az 

egyesített zarándokvonat idén Szombathelyről indul az éjszakai órákban, majd a Sopron–

Győr–Budapestútvonalon hajnaltájt fut be a Keleti pályaudvarra. A határ átlépése után a 

dél-erdélyi villamosított útvonalon – Déván, Gyulafehérváron, Segesváron és Brassón 

áthaladva – az esti órákban érkezik a Székelyföldre, ahol kettéválik, és a továbbiakban 

személyvonatként közlekedik. 

 

Popdallal tiltakozik a mellőzött ifjúság 
2013. január 11. – Krónika 

Változtatni kell az erdélyi magyar politikai szervezetek ifjúságpolitikáján – jelentették ki 

egybehangzóan a magyar pártok képviselői, akik beismerik, nem tudják markáns 

üzenetekkel megszólítani a fiatalokat. Erre kívánt reflektálni a Fészbuk Dzsenerésön nevű 

kolozsvári zenekar Az utolsó pecsét című dala is, amely december 2-án került fel a 

YouTube videomegosztó portálra, klipjét azóta több mint 68 ezren tekintették meg. 

Márkus András, a rendkívül népszerűvé váló klip ötletgazdája szerint a dalra azért volt 

szükség, mert úgy érezte, a magyar politikai szervezetek egyáltalán nem voltak képesek 

megszólítani a fiatal generációt. 

 

Nem csökken a háromszékiek érdeklődése a magyar állampolgárság iránt 
2013. január 10. – Erdély Ma 

Két év után sem csökken a háromszékiek érdeklődése a magyar állampolgárság iránt, 

mondta el a Marosvásárhelyi Rádió híradójának érdeklődésére Nemes Előd. A Demokrácia 

Központ ügyvezetője szerint Sepsiszentgyörgyön a legmagasabb az érdeklődés, itt két év 

alatt 10.500-, Kézdivásárhelyen 4500-, Kovásznán 1300-, Baróton pedig 1350 személynek 

készítették el az állampolgársági dossziét. 

 

Az RMDSZ és az EMNP is indul a kovásznai polgármesteri tisztségért 
2013. január 10. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt biztos harcba indul a kovásznai polgármesteri 

tisztségért. Mindkét politikai alakulat indít jelöltet a kovásznai időközi polgármester 

választásokon. Nemes Előd a Néppárt háromszéki elnöke szerint biztos, hogy 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133775&cim=prefektusi_korlevel_a_hargita_megyei_polgarmestereknek_zaszlougyben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133784&cim=nem_csokken_a_haromszekiek_erdeklodese_a_magyar_allampolgarsag_irant
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133785&cim=az_rmdsz_es_az_emnp_is_indul_a_kovasznai_polgarmesteri_tisztsegert
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megméretkeznek a kovásznai polgármesteri tisztségért, valószínű ezen a héten jelentik be, 

ki lesz a jelöltjük. 

 

Az önkormányzatok is kérhetik a vasúti kétnyelvűséget 
2013. január 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a hét folyamán levelet intézett azon települések 

önkormányzataihoz, melyekben a magyarság részaránya meghaladja a húsz százalékot és 

vasútállomás is található az adott település területén. A levél mellékletként tartalmaz egy 

szlovák és egy magyar nyelvű felkérést, valamint egy kész, a kétnyelvűségre vonatkozó 

kérvényt, melyet csak az adott település adataival kell kiegészíteni. 

 

Óriásplakát-pályázatot hirdettek Kassán magyar alkotóknak 
2013. január 10. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Magyar alkotóknak hirdetett óriásplakát-pályázatot BilboardArt címmel a kassai Rovás 

Polgári Társulás abból az alkalomból, hogy Kassa idén Európa Kulturális Fővárosa. A 

pályázó magyarok az egész világból küldhetnek plakátot, egy művész akár többet is. 

Szabadon alkothatnak, mindössze annyi az elvárás, hogy olvasható legyen a plakáton egy 

értelmezhető magyar szó, szójáték, egy üzenet. 

 

Sikeres a magyar-szlovák meseíró pályázat 
2013. január 10. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Mintegy 60 mese érkezett a Mesél az erdő elnevezésű pályázatra, amelyet szlovák partner 

erdészetével közösen hirdetett meg az egri székhelyű Egererdő Zrt. Az Erdészek a 

gyermekekért című magyar-szlovák, határon átnyúló projekt keretében. 

 

Egymásra vár a Híd és az MKP 
2013. január 11. – Új Szó 

Egyelőre sehol sem tart a Híd és az MKP párbeszéde Nagyszombat kerületben a megyei 

választások előtt. Üzengetések már elhangzottak, a fő illetékesek viszont még nem 

beszéltek. A Hídnak sürgősebb a dolog – ők ugyanis január végéig le akarják zárni az 

együttműködési megbeszéléseket ebben a megyében. Berner Lajos, a Híd megyei elnöke 

tavaly ősszel megkereste Kvarda Józsefet, az MKP akkori megyei elnökét, ő viszont a 

közeledő személyi változásokra hivatkozva már nem kezdett párbeszédbe. Mikóczy Zoltán, 

az MKP új megyei elnöke az Új Szónak elmondta, a Híd részéről eddig semmilyen 

megkeresést nem kapott. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130110150730/Az-onkormanyzatok-is-kerhetik-a-vasuti-ketnyelvuseget.html
http://www.hirek.sk/kultura/20130110183047/Oriasplakat-palyazatot-hirdettek-Kassan-magyar-alkotoknak.html
http://www.hirek.sk/kultura/20130110151042/Sikeres-a-magyar-szlovak-meseiro-palyazat.html
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Ideiglenesen visszaállítható vízumkényszer: elhalasztott szavazás 
2013. január 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az Európai Unió Miniszteri Tanácsa és az Európai Parlament sok tekintetben politikai 

megegyezésre jutott az olyan mechanizmusok meghatározását illetően, amelyekkel az EU 

ideiglenesen visszaállíthatja a vízumrendszert a Nyugat-Balkán egyes országaival 

szemben, de az Európai Parlamentnek a polgári szabadságjogokkal, valamint igazságügyi 

és belügyi kérdésekkel foglalkozó bizottsága az erről való szavazást technikai okok miatt 

január második felére halasztotta. 

 

Újabb rehabilitálás Zomborban 
2013. január 9. – Fekete J. József – Magyar Szó 

Dr. Zagyva Tibor értesítette a Magyar Szó szerkesztőségét, hogy az 1944 végén elhurcolt és 

megölt nagyapja, Mérey István rehabilitálást követően az államhatalom által később 

meghurcolt nagyanyját, Mérey született Keller Emmát is tisztázta a bíróság a koholt vádak 

alól, és ügyében meghozta a rehabilitációs végzést. Dr. Zagyva Tibor közlése szerint 

folyamatban van apai nagyapja rehabilitációja, akit szintén zombori házából hurcoltak el 

1944 novemberében a partizánok, amit anyai nagyapjához hasonlóan szintén nem élt túl. 

A család szeretné elérni a fiatalabb Mérey István, Zagyva-Mérey Emma testvérének 

rehabilitációját is. 

 

Több pénzből gazdálkodhat az MNT 
2013. január 9. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanácsnak a továbbra sem enyhülő gazdasági válságban az sikerült, 

ami csak keveseknek: az idén több pénzből gazdálkodhat. A tavalyi költségvetéshez képest 

idén nagyjából húsz százalékkal lesz nagyobb az MNT büdzséje. Várkonyi Zsolt, az MNT 

Közigazgatási Hivatalának elnöke elmondta, hogy a növekedés elsősorban az anyaországi 

támogatásnak köszönhető. Magyarország kormánya továbbra is kiáll az MNT felsőoktatási 

ösztöndíjprogramja mellett, az idén már a harmadik generáció juthat majd hozzá a tanács 

felsőoktatási ösztöndíjához. 

 

A pártok még nem nyilatkoznak a Koszovó-platformról 
2013. január 10. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A kormány által elfogadott Koszovó-platformról tartottak kollégiumot a 

képviselőcsoportok frakcióvezetői Nebojša Stefanovićtyal, a köztársasági parlament 

elnökével. A platform január 12-én kerül a képviselőház elé. A parlamenti pártok még nem 

nyilatkoznak arról, hogy a vitán milyen álláspontot fognak képviselni. Pásztor Bálint, a 

Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági frakcióvezetője elmondta: „Magán a parlamenti 

kollégium ülésén nem volt arról szó, hogy ki hogyan fog szavazni, nincsenek még 

definiálva a végleges álláspontok egyik párt esetében sem.” 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17815/Ideiglenesen-visszaallithato-vizumkenyszer-elhalasztott-szavazas.html
http://www.magyarszo.com/hu/1845/kozelet/90295/%C3%9Ajabb-rehabilit%C3%A1l%C3%A1s-Zomborban.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1845/kozelet/90293/T%C3%B6bb-p%C3%A9nzb%C5%91l-gazd%C3%A1lkodhat-az-MNT.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=40315
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Teleház és hittanterem-felújítás a Schmitt-adományból 
2013. január 11. – Kárpátalja 

A közelmúltban Schmitt Pál, Magyarország volt köztársasági elnöke a Verecke Alapítvány 

segítségével jelentős anyagi támogatásban részesítette Kárpátalja magyar oktatási, egyházi 

és kulturális intézményeit. A nagylelkű és nemes adomány a KMKSZ, illetve annak elnöke, 

Kovács Miklós közreműködésével jutott el az érintettekhez. 

 

Elismerés a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség munkájáért 
2013. január 11. – Kárpátalja 

A Magyar Cserkészszövetség nemrég ünnepelte fen¬nál¬lásának századik évfordulóját. A 

cserkészek a centená¬rium alkalmából a Magyar Or¬szággyűlés Felsőházi termében 

tartottak emlékülést, ahol Kövér László házelnök „a hálás nemzet köszönetének jeleként” 

Arany Országgyűlési Emlékérmet adományozott többek között a Kárpátaljai Ma¬gyar 

Cserkészszövetségnek (KáMCSSZ). 

 

Támogatás a magyar iskoláknak 
2013. január 11. – Kárpátalja 

A Tiszaásványi Általános Iskola a 2012-es évben több pályázatot nyújtott be a Bethlen 

Gábor Alaphoz a kisösszegű és a központi keret terhére. A négy beadott anyagból egy 

elbírálása pozitív lett. „Ezen kisösszegű pályázat sporteszközök beszerzését célozta meg, 

amelyre 200 000 forint támogatást kaptunk. Az összeg megérkezését követően 

beszereztük a pályázati célban megjelölt eszközöket” – mondta el a Tiszaásványi Általános 

Iskola igazgatója. 

 

„Fejek” nélkül maradt Bereg-vidék 
2013. január 10. – Kárpáti Igaz Szó 

A Beregszászi Járási Tanács soron kívüli ülésén lemondott tisztségéről Bihari András, a 

testület elnöke. Döntését követően a Bereg-vidék immár teljesen vezetők nélkül maradt. 

Korábban Gajdos István, Beregszász polgármestere távozott posztjáról, mivel parlamenti 

mandátumot szerzett. Igor Szviscso, a járási közigazgatás vezetője pedig Olekszandr 

Ledida, a megyei állami közigazgatás elnökének első helyettese lett. 

 

Etelköz-díj Pocsai Vincének 
2013. január 10. – Kárpáti Igaz Szó 

Pocsai Vince immár több mint másfél évtizede látja el a lelkészi szolgálatot a kijevi 

református gyülekezetben. Számtalanszor megtette a szülőföldtől elválasztó több száz 

kilométeres utat, s fáradhatatlanul hirdeti az ott élő magyarok körében az evangéliumot. 

Nagy szorgalommal és odaadással gondoskodik arról, hogy a közösség minden tagja 

megélhesse ősei hitét. 
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http://karpataljalap.net/2013/01/11/telehaz-es-hittanterem-felujitas-schmitt-adomanybol
http://karpataljalap.net/2013/01/11/elismeres-karpataljai-magyar-cserkeszszovetseg-munkajaert
http://karpataljalap.net/2013/01/11/tamogatas-magyar-iskolaknak
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11727
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11735
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Újabb leépítés az eszéki magyar központban 
2013. január 10. – Új Magyar Képes Újság 

A Drávatáj tévéstúdió és a magyarigazolvány-iroda után a pedagógus fórumnak (HMPF) 

és az általa működtetett Szülőföldön Magyarul Pályázati Irodának is el kellett hagynia a 

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ épületet. Az igazgatóbizottság 

helyhiányra hivatkozva zárta ki az utolsó szervezetet/programot is az eszéki magyar 

iskolaközpontból. 

 

Ismét indul a magyar gyermekóra 
2013. január 10. – Volksgruppen 

Pénteken ismét lesz Játékos Magyar Gyermekóra a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesületnél, Dowas Katalin kétnyelvű óvónővel. A kultúregyesület immár 2001 óta 

kínál gyermekfoglalkozásokat ahová magyar és nem magyar anyanyelvűek egyaránt 

jelentkezhetnek. 

 

Népcsoporti látogatás az államtitkárnál 
2013. január 10. – Volksgruppen 

Immár második alkalommal hívta meg Sebastian Kurz integrációért felelős államtitkár a 

bécsi főegyházmegye idegennyelvű egyházközségeit egy rövid fogadásra. A Bécsi Magyar 

Katolikus Egyházközséget Simon Ferenc esperes-plébános, főlelkész, Dobos Alpár 

képviselőtestületi tag és Dobos Zsolt főministráns képviselte. Franz Scharl segédpüspök 

megnyitó beszédében megköszönte a jó együttműködést illetve az Államtitkár nyitottságát. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4119-ujabb-leepites-az-eszeki-magyar-koezpontban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/176469/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/176468/
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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   
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