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LMP: felesleges a Nemzetstratégiai Intézet és a Friends of Hungary 
2013. január 11. – MTI, hirado.hu 

Az LMP szerint a kormány teljesen feleslegesen fordított milliárdokat a Nemzetstratégiai 

Intézetre és a Friends of Hungary Alapítványra. Dorosz Dávid arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a kormány a tavalyi év utolsó időszakában 1,3 milliárd forintot költött a 

Nemzetstratégiai Intézetre és hárommilliárdot az amerikai székhelyű Friends of Hungary 

Alapítványra. Dorosz szerint a Nemzetstratégiai Intézetnek „elvben” az feladata, hogy 

határon túli magyarokkal kapcsolatos kutatásokat végezzen, azonban felesleges volt az 

intézet felállítása, mert már vannak ilyen intézmények és azok eredményesen végzik a 

munkájukat. 

 

Egy magyar falu, amely legyőzte a trianoni békerendszert 
2013. január 13. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Vas megyei Horvátlövő lakói hazaszeretetüket és hűségüket bizonyították, és ezzel a 

trianoni békerendszert is legyőzték 1923 januárjában, amikor egyöntetűen 

kinyilvánították, hogy Magyarországhoz akarnak tartozni – hangoztatta Hende Csaba 

honvédelmi miniszter a községben rendezett jubileumi megemlékezésen vasárnap. 

 

Fico: nem fogunk foglalkozni a Beneš-dekrétumokkal 
2013. január 13. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

„Aki ma eltörölné vagy megváltoztatná a Beneš-dekrétumokat, a második világháború 

eredményeit is meg kellene változtatnia, el kellene törölnie a párizsi békeszerződéseket, és 

más dolgokat is. Ez olyan dolog, ami számunkra érinthetetlen, s egyáltalán nem is fogunk 

foglalkozni ezzel a témával” – mondta Fico a szlovák közszolgálati televízió politikai 

vitaműsorában. 

 

A parlament elfogadta a Koszovóról szóló határozatot 
2013. január 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

Valamivel éjfél után a szerbiai parlament elfogadta a Koszovóról szóló határozatot 175 

támogató és 19 ellenző szavazattal. Ezt megelőzően a kormány – eleget téve a Demokrata 

Párt követelésének – levette a titkosítást a korábban elfogadott Koszovó platformról. A 

határozatot a Szerbiai Demokrata Párt (DSS), a Liberális Demokrata Párt (LDP), a 

vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) és Riza Halimi önálló képviselő kivételével 

mindenki támogatta. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/11/11/LMP_felesleges_a_Nemzetstrategiai_Intezet_es_a_Friends.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/belfold/egy-magyar-falu-amely-legyozte-a-trianoni-bekerendszert-1130725
http://www.bumm.sk/77530/fico-nem-fogunk-foglalkozni-a-benes-dekretumokkal.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17831/A-parlament-elfogadta-a-Koszovorol-szolo-hatarozatot.html


 

 

 

 

 

 
3 

Kovászna: benyújtotta az RMDSZ Theisz János jelölési dossziéját a megyei 
választási bizottsághoz 
2013. január 11. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Pénteken délelőtt hivatalosan is letette a Kovászna megyei RMDSZ Thiesz János Kovászna 

város polgármester jelöltjének jelölési dokumentációját a Megyei Választási Bizottságnál. 

A jelöléssel kapcsolatban az RMDSZ területi elnöke, Tamás Sándor elmondta: „A közel öt 

éves alpolgármesteri munka, valamint az elmúlt évek során a város fejlesztésében szerzett 

tapasztalatok és a parlamenti választáson szerzett 67%-os támogatottság is őt teszi a 

legalkalmasabb jelöltté”. 

 

MCSMSZ: nehéz helyzetben a csángó egyetemi hallgatók 
2013. január 12. – transindex.ro 

Nehéz helyzetbe kerültek a különböző egyetemi városokban tanuló csángó egyetemi 

hallgatók - hívja fel közleményben a figyelmet a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége. 

„Minden korábbi ígérte ellenére a csángó Oktatási Programot átvevő RMPSZ október 

közepén, a tanév kezdete után néhány héttel kijelentette, költségvetésükben nem szerepel 

az egyetemi hallgatók költsége, nem tudják támogatni a lakhatásuk költségeit” - áll az 

MCSMSZ oktatási felelőse, Ferencz Éva által aláírt közleményben. 

 

Az RMDSZ és az MPP is indít jelöltet az időközi választáson Szentábrahámban 
2013. január 13. – transindex.ro 

A február 3-i időközi választáson a Magyar Polgári Párt Szász József személyében állít 

polgármesterjelöltet a Hargita megyei Szentábrahámon - áll az MPP közleményében. Az 

RMDSZ színeiben a község ideiglenes vezetője, a volt alpolgármester, Simó Dezső indul. 

 

Victor Ponta „magyarbarát stratégiája” 
2013. január 13. – Erdély Ma 

Victor Ponta miniszterelnök folytatja az RMDSZ irányába tett meglepő gesztusait. A hét 

végén kinevezte az RMDSZ-es Geréd Beatrixot a Nemzeti Statisztikai Intézet élére, Frunda 

Györgyöt kinevezte elnöki tanácsadójának, Király András Györgyöt pedig kinevezte 

oktatási államtitkárnak. A HotNews.ro információi szerint egy lista létezik, amelyet Victor 

Ponta még a nyáron összeállított, és amely szerint bizonyos RMDSZ-es politikusokat 

bizonyos posztokra szeretne beosztani. 

 

A fészbuk dzsenerésönnek is üzenne az RMDSZ 
2013. január 13. – Cseke Péter Tamás – maszol.ro 

Az RMDSZ és általában a politikum a „fészbuk dzsenerésönnek” nem tud üzenni, nem 

tudja őket meggyőzően megszólítani – jelentette ki a maszol.ro-nak Kovács Péter főtitkár, 

akit a magyar érdekvédelmi szervezet idénre meghirdetett megújulásáról kérdeztek. A 

politikus elmondta: a 2013-ra ígért „befogadóbb RMDSZ” megteremtését elemzési 

folyamat előzi meg. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31764
http://itthon.transindex.ro/?hir=31764
http://itthon.transindex.ro/?hir=31765
http://itthon.transindex.ro/?hir=31771
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133932&cim=victor_ponta_magyarbarat_strategiaja
http://maszol.ro/index.php/belfold/7240-a-feszbuk-dzseneresonnek-is-uzenne-az-rmdsz
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Két kormányzási feltételt is szabott Antonescu az RMDSZ-nek 
2013. január 12. – Cseke Péter Tamás – maszol.ro 

Újabb részleteket árult el péntek este Crin Antonescu, a Szociál-Liberális Szövetség (USL) 

liberális társelnöke az USL és az RMDSZ közötti tavaly októberi megállapodás és a 

decemberi koalíciós tárgyalás hátteréről. A politikus az Antena3 hírtelevízióban elmondta, 

az USL szempontjából a paktumra azért volt szükség, hogy az RMDSZ-szel koalícióra lépve 

akkor is biztosítva legyen a kormánytöbbségük, ha netán ötven százalék alatti eredményt 

érnek el a választásokon. „Így Traian Băsescu nem tudta volna megmásítani a szavazók 

akaratát” – magyarázta. 

 

Nő az igény a kettős állampolgárság iránt 
2013. január 11. – Balta János – Nyugati Jelen 

Endreffy Lajos, a volt Aradi Demokrácia Központ, jelenleg az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács aradi irodavezetője az elmúlt évben az egyszerűsített honosítási eljárás során 

végzett munkát értékelte. Amint elmondta, tavaly több mint 1000 dossziét állítottak össze, 

ami alapján nem lehet pontosan megállapítani, hányan igényelték az egyszerűsített 

honosítási eljárást, mert olyan dosszié is van, amelyikben 1, de olyan is, amelyikben 6 

személy kérte a honosítást. 

 

Rendőrségi „érdeklődés” a Wass Albert-emlékest miatt 
2013. január 13. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro, Krónika 

A Wass Albert születésének 105. évfordulójára szervezett gyergyószentmiklósi 

megemlékezést követően rendőrök tettek fel kérdéseket a rendezvényszervezőknek. A 

rendőrségi sajtószóvivő szerint az esemény törvényességének vizsgálata van folyamatban. 

 

Felülvizsgáltatná Ponta a restitúciót 
2013. január 14. – Krónika 

Azon személyek nyolcvan százaléka, akik a kommunizmus idején államosított ingatlanokat 

követeltek vissza, és kártérítést kaptak a román államtól, nem Romániában él, ráadásul 

többségük nem eredeti tulajdonos, csupán megvásárolta az örökösöktől a tulajdonjogot – 

jelentette ki Victor Ponta miniszterelnök. A kormányfő egy csütörtök esti televíziós 

műsorban közölte: azokra, akik nem tulajdonosként vagy az egykori tulajdonos 

örököseként kaptak vissza ingatlant, vagy kaptak anyagi kárpótlást, adót vetnek ki: az 

illetéket a tulajdonjogért kifizetett összeg és az ingatlan értéke vagy a kárpótlás összege 

közötti különbség után kell majd kifizetni. 

 

Felmérés a multik kettős nyelvhasználatáról 
2013. január 14. - Háromszék 

Sepsiszentgyörgyi nagyáruházakban térképezi fel a kettős nyelvhasználatot a következő 

időszakban az Erdélyi Magyar Ifjak helyi szervezete. A szervezet helyi elnöke, Mihály 

István szerint a kisebb kereskedelmi egységek, boltok kedvezően fogadták korábbi 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/7218-ket-kormanyzasi-feltetelt-is-szabott-antonescu-az-rmdsz-nek
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/no_az_igeny_a_kettos_allampolgarsag_irant.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/rendorseg-kereste-meg-a-rendezvenyszervezoket
http://www.3szek.ro/load/cikk/56271/felmeres_a_multik_kettos_nyelvhasznalatarol
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kezdeményezésüket: a szervezet kétnyelvűre cseréli többek közt a boltokban zömmel csak 

román nyelven kifüggesztett fogyasztóvédelmi tájékoztatókat. 

 

Összefog a kisiskolákért az MKP és az SZMPSZ 
2013. január 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az oktatásügy időszerű kérdéseiről, a magyar kisiskolák helyzetéről és az önkormányzati 

iskolarendszert fenyegető kormányzati intézkedésekről egyeztetett Berényi József, az MKP 

elnöke pénteken Pék Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

elnökével. 

 

Berényi: tárgyalások lesznek a megyei együttműködésről 
2013. január 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Járási szintű tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Közösség Pártja a közelgő megyei 

választásokon való eseti együttműködésről a Híddal - közölte Berényi József, az MKP 

elnöke a szlovák közszolgálati rádió Délidő című műsorában szombaton. 

 

Két hidat terveztek, de egy se lesz 
2013. január 12. – Lajos P. János – Új Szó 

Már biztos, ebben az uniós programozási ciklusban nem épül újabb híd az Ipolyon, pedig 

tavaly februárban még két híd építéséről írt alá megállapodást a szlovák és a magyar fél. A 

Helemba és Ipolydamásd, valamint az Ipolypásztó és Vámosmikola közé tervezett hidak 

megépítésére legkorábban 2017 táján kerülhet sor. 

 

Bugár: a Beneš-dekrétumok dühítik a legjobban a magyarságot 
2013. január 12. – SITA, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Bugár Béla a Beneš-dekrétumokat nevezte meg, mikor kifejtette, mi zavarja a legjobban a 

magyarokat. „Ha  valaki arról beszél, hogy a dekrétumok megváltoztathatatlanok, akkor 

tudnia kell azt is, hogy a következményeik is megváltoztathatatlanok” – fejtette ki a 

pártelnök. 

 

A szerb kormányfő felvetette a balkáni szövetség ötletét 
2013. január 11. – Vajdaság Ma 

Ivica Dačić szerb kormányfő kijelentette, hogy a balkáni országoknak meg kellene 

próbálniuk egy „balkáni tanács” létrehozását, de hangsúlyozta, hogy ez nem egy új 

Jugoszlávia lenne. Az al-Dzsazíra arab hírtelevízió balkáni műsorában Dačić elmondta, 

hogy a balkáni államoknak nem kell szeretniük egymást, de együtt kell működniük, mert 

ez közös érdekük. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130111195710/Osszefog-a-kisiskolakert-az-MKP-es-az-SZMPSZ.html
http://www.bumm.sk/77497/berenyi-targyalasok-lesznek-a-megyei-egyuttmukodesrol.html
http://ujszo.com/online/regio/2013/01/12/ket-hidat-terveztek-de-egy-se-lesz
http://www.bumm.sk/77491/bugar-a-benes-dekretumok-duhitik-a-legjobban-a-magyarsagot.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17820/A-szerb-kormanyfo-felvetette-a-balkani-szovetseg-otletet.html
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Serwer lehetségesnek tartja a fegyveres konfliktust Koszovóban 
2013. január 11. – Vajdaság Ma 

Nem tartja kizártnak a fegyveres összetűzések újbóli kirobbanását Koszovóban Daniel 

Serwer, az amerikai John Hopkins Egyetem tanára, elismert Balkán-szakértő annak a 

dokumentumnak az alapján, amelyet a minap egyeztetett a szerb elnök és a szerb 

kormány. 

 

Csak január végén dől el, hogy ki lesz az új református püspök 
2013. január 12. – Pannon RTV 

Vádaskodás és időhúzás – ez jellemezte a tanácskozást, amelyet a délvidéki református 

egyház új lelkészi vezetőjének megválasztása kapcsán tartottak Bácsfeketehegyen. Halász 

Béla, Hertelendyfalva református lelkésze kapta a legtöbb szavazatot. A döntés még nem 

jogerős, most fellebbezni lehet. Csete-Szemesi István püspöki mandátuma 75. életévének 

betöltésével, 2012. október 1-jén másodízben járt le.  

 

Van még mit pedálozni, 8 éven belül sem leszünk EU-tagok 
2013. január 12. – Pannon RTV 

2018 előtt nem bővül az Európai Unió, legfeljebb Izland kerülhet a tagok közé. Milan 

Pajević, a szerbiai Eurointegrációs Iroda igazgatója szerint a következő 6-8 évben Szerbia 

nem lesz tagja az EU-nak. Arra a kérdésre, hogy az ország megkaphatja-e a csatlakozási 

tárgyalások kezdetének időpontját júniusban, Milan Pajević azt mondta, ez az Európai 

Tanács javaslata, Szerbiának csak annyi a feladata, hogy teljesítse a már megadott 

feltételeket. 

 

Az EU nem kommentálja a Koszovóról szóló határozat elfogadását 
2013. január 13. – Vajdaság Ma 

Brüsszel nem kívánta kommentálni azt, hogy a szerbiai parlament elfogadta a Koszovóról 

szóló határozatot, de hangsúlyozták, rendkívül fontos Belgrád és Pristina párbeszédének 

folytatása. 

 

Magas rangú állami kitüntetés az egyházaknak 
2013. január 13. – Herceg Elizabetta – Magyar Szó 

Szerb állami kitüntetést kaptak a történelmi egyházak képviselői. A szerbiai református 

keresztyén egyház utoljára 1931-ben Sándor királytól kapott elismerést. Csete Szemesi 

István, a szerbiai református keresztyén egyház püspöke azt nyilatkozta, ő úgy érzi, ez az 

elismerés az egész református egyháznak szól, és a magyar közösség felé tett gesztusként 

értelmezi a neki adományozott Sretenje érdemrendet. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17824/Serwer-lehetsegesnek-tartja-a-fegyveres-konfliktust-Koszovoban.html
http://pannonrtv.com/web/?p=40652
http://pannonrtv.com/web/?p=40682
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17837/Az-EU-nem-kommentalja-a-Koszovorol-szolo-hatarozat-elfogadasat.html
http://www.magyarszo.com/hu/1849/hetvege/90512/Magas-rang%C3%BA-%C3%A1llami-kit%C3%BCntet%C3%A9s-az-egyh%C3%A1zaknak.htm
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Zomborban folyamatos az érdeklődés 
2013. január 13. – Fekete J. József – Magyar Szó 

Közel egy éve segíti jogi tanácsokkal, beadványok megfogalmazásával Jagicza Ferenc 

okleveles jogász és adószakértő a vagyon-visszaszármaztatás, kárpótlás és felmenőik 

rehabilitálása ügyében érdekelteket a zombori CMH információs irodában. Eddig 

kétszázötven ügyben járt el, zömmel a második világháború után elkobzott vagyonnal 

kapcsolatosan, az ügyfelek egyharmada folyamodott az egykori vagyonbirtokosok 

rehabilitálásáért. Ez utóbbiak esetében számos kedvező döntést hoztak már a bíróságok. 

 

Folyik a jelentkezés a független tesztelésre  
2013. január 11. – Kárpátalja Ma 

Aki a felsőoktatásban szeretné folytatni a tanulmányait Ukrajnában, annak mindenképpen 

jelentkeznie kell a független tesztelésre! Ezt 2013. január 4-től március 5-ig lehet 

megtenni. A minden szakra kötelező ukrán nyelv és irodalom teszt mellett még legalább 

két tantárgyat kell választani. A magyar nyelv – az elmúlt évekhez hasonlóan – sajnos idén 

sem lehet választható tantárgy a vizsgaközpontokban. 

 

Három kiállítás egy helyen! 
2013. január 11. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Református Egyház Levéltára és Múzeuma nem hagyományos értelemben 

vett levéltár és múzeum. 2013 januárjában egyszerre 3 kiállítást tekinthetnek meg az 

érdeklődők a múzeumban. Az intézmény állandó tárlata és a „Beregszász ANNO” kiállítás 

mellett a „Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben” című poszter-kiállítás is helyt 

kapott a múzeum falai között. 

 

Balogáék kötelező ukrán vizsgát akarnak az állami tisztviselőknek 
2013. január 12. – Kárpátalja Ma 

Az Egységes Közép (JeC) Kárpátalján mandátumot szerzett parlamenti képviselői a 

nyelvtörvény módosítására vonatkozó indítványt nyújtottak be a Legfelsőbb Tanácsban. A 

JeC sajtószolgálatának közleménye szerint Viktor és Pavlo Baloga, valamint Vaszil 

Petyovka azt szeretnék elérni, hogy a nyelvtörvény ne csak kötelezővé tegye az államnyelv, 

azaz az ukrán ismeretét bizonyos hivatalok betöltésénél, hanem hathatós mechanizmust 

írjon elő a nyelvtudás ellenőrzésére felvételkor.  

 

Többen jöttek, mint mentek 
2013. január 11. – Kárpáti Igaz Szó 

Tavaly november elsejei adatok szerint Kárpátalja lakossága egymillió-

kétszázötvennégyezer-száz fő. Január–október folyamán a lakosság háromezer-
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http://www.magyarszo.com/hu/1848/vajdasag_zombor/90501/Zomborban-folyamatos-az-%C3%A9rdekl%C5%91d%C3%A9s.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/15993-folyik-a-jelentkezes-a-fuggetlen-tesztelesre
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/15984-harom-kiallitas-egy-helyen
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/16021-balogaek-kotelezo-ukran-vizsgat-akarnak-az-allami-tisztviseloknek
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11756
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háromszáznyolcvanegy emberrel gyarapodott. A növekedés elsősorban a természetes 

szaporulat – 3689 – révén következett be. 

 

2012 – a nemzetpolitika jegyében 
2013. január 11. – Kárpáti Igaz Szó 

A mögöttünk hagyott esztendő a magyarságpolitika tekintetében alighanem évekre 

meghatározó jelentőségű lesz. Hogy mást ne mondjunk: Gajdos István személyében hat és 

fél év után ismét van parlamenti képviselője a kárpátaljai magyarságnak, a nyelvtörvény 

elfogadása pedig új távlatokat nyithat közösségünk előtt – írja a Kárpáti Igaz Szó 

nemzetpolitikai évértékelője. 

 

Újabb perek indulhatnak Burgenlandban a magyar iskolások miatt 
2013. január 13. – MTI, hirek.sk 

Újabb perek indulhatnak Burgenlandban magyar iskolások hamis ausztriai lakcímre 

történt bejelentése miatt. Werner Brenner volt lékai (Lockenhaus) polgármester és két 

közigazgatási alkalmazott ellen emeltek vádat, mert 2005-től három, a helyi iskolába járó 

magyar tanulót színlelt ideiglenes lakcímre jelentették be. Lakcímként a polgármesteri 

hivatalt adták meg. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11772
http://www.hirek.sk/kulfold/20130113120125/Ujabb-perek-indulhatnak-Burgenlandban-a-magyar-iskolasok-miatt.html
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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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http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
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http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
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http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
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