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Megállapodás az európai kisebbségi állampolgári kezdeményezésről 
2013. január 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Nyugati 

Jelen, Magyar Nemzet 

A kisebbségi európai állampolgári kezdeményezés elindításáról írt alá megállapodást Dél-

Tirolban Kelemen Hunor, az RMDSZ, Richard Theiner, a Dél-tiroli Néppárt (SVP) és Hans 

Heinrich Hansen, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke - közölte 

kedden az RMDSZ sajtóirodája. A kezdeményezők egymillió európai polgár támogatását 

kérik a kisebbségvédelmi indítványhoz. A testület áprilisban Kolozsvárott fog megalakulni, 

és feladata - az európai szabályozás értelmében - a kezdeményezés benyújtása, valamint az 

aláírásgyűjtési kampány lebonyolítása lesz. 

 

A legfelső bíróságra kerül át a Mikó-per 
2013. január 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar 

Hírlap 

Várhatóan a legfelső bíróságra kerül át a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

épülete ügyében indított per, miután az egyik vádlott parlamenti képviselő lett. Markó 

Attila – aki a decemberi parlamenti választásokon nyert törvényhozói mandátumot – 

kedden közölte: a keddi fellebbviteli tárgyalásra az ügyvédje iktatott egy iratot, amelyben 

értesítette a ploiesti-i táblabíróságot parlamenti mandátumáról. 

 

Pásztor a legélesebben elítélte a vajdasági zászló elégetését 
2013. január 15. – Vajdaság Ma 

A legélesebben elítélte a vajdasági zászló felgyújtását Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke, s kijelentette, aki képes felgyújtani egy alkotmányos kategóriát, 

márpedig a vajdasági zászló az, az nem akarhat jót sem ennek a tartománynak, sem 

polgárainak, sem annak az országnak, amelyben él. 

 

Veszélyben az MPP jövője – vélik egyes polgári politikusok 
2013. január 15. – transindex.ro 

Aggodalommal szemlélik az MPP egyes politikusai, hogy az elmúlt időszakban a párt 

irányvonalában olyan változások történtek, amelyek szerintük veszélybe sodorják a polgári 

alakulat megalakulásakor felvállalt értékeket – olvasható a többek közt Farkas Csaba 

alapító alelnök által aláírt közleményben.  

 

Tisztogat az új hatalom – Heti egy igazgatót váltanak le 
2013. január 15. – Erdély Ma 

Miközben a központi sajtó Victor Ponta miniszterelnök „magyarbarát” gesztusaitól 

hangos, csendben folyik a tisztogatás a kormánynak alárendelt intézmények élén. A 

„kompetencia” nevében, természetesen. Tamás Sándor megyei RMDSZ-elnök szerint a 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70559
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70564
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14724/Pasztor-a-legelesebben-elitelte-a-vajdasagi-zaszlo-elegeteset.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=31784
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134010&cim=tisztogat_az_uj_hatalom_heti_egy_igazgatot_valtanak_le
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leváltássorozat a román demokrácia törékenységét mutatja. Ahogy nem vagyunk 

kormányon, értékes magyar embereket lehet minden ok nélkül kirúgni – mondja. – A 

megoldás a dél-tiroli mintájú autonómia, ahol a vezetőket az etnikai arány betartásával 

nevezik ki – vélekedik Tamás Sándor. 

 

Számon kéri a román feliratokat Codrin Munteanu 
2013. január 15. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma 

A Sepsiszentgyörgyi köztereken és intézményeken elhelyezett kétnyelvű táblák ügyének 

rendezését sürgeti a háromszéki prefektus. Codrin Munteanu rámutatott, hogy a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat még nem tett eleget a brassói táblabíróság végleges 

ítéletének, miszerint minden kétnyelvű táblán a román nyelvű feliratnak kell első helyen 

szerepelnie. Hasonlóképpen kell eljárni a városban kihelyezett háromnyelvű – magyar, 

román és angol – turisztikai útmutatók, de az utca névtáblák esetében is. A prefektus 

sürgeti az önkormányzatot, hogy olyan módon cserélje ki ezeket a táblákat, hogy a román 

felirat legyen felül, és ugyanakkora méretben, mint a magyar felirat. 

 

„Puhább” a romániai antiszemitizmus? 
2013. január 16. - Krónika 

Magyarországon erősebb az antiszemitizmus, mint Romániában – véli Vasile Dub, a 

marosvásárhelyi zsidó közösség vezetője. A Mediafax hírügynökségnek Dub azt mondta, 

hogy mindkét országban létezik antiszemitizmus, ám a magyarországi politikai osztály más 

úton halad, mint a romániai. Míg Magyarországon jelentős parlamenti párt a Jobbik, 

Romániában a parlamenten kívülre szorult a Nagy-Románia Párt. Véleménye szerint a 

romániai „puhább” antiszemitizmus egyes politikusi nyilatkozatokban nyilvánul meg.  

 

Háromszéki prefektus: nem diszkriminál a hivatal honlapja 
2013. január 15. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

A háromszéki prefektus képtelenségnek tartja az Országos Diszkriminációs Tanács 

(CNCD) határozatát, amely kimondja, hogy diszkriminál a Kovászna megyei 

kormányhivatal honlapja, mert a közérdekű információk többségét csak román nyelven 

közli. Codrin Munteanu a maszol.ro-nak elmondta: megóvta a fellebbviteli bíróságon a 

határozatot. 

 

A háromszéki EMNP készül az autonómiatüntetésre 
2013. január 15. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Az EMNP háromszéki szervezete is részt vesz a marosvásárhelyi autonómiatüntetésen – 

jelentette be Nemes Előd elnök. A néppárt háromszéki vezetője úgy látja, országszerte 

megmozgatja az embereket az autonómiáért való kiállás, hiszen tavaly novemberben a 

Sepsiszentgyörgyön szervezett tüntetésen közel négyezren vettek részt. A márciusi 

marosvásárhelyi tüntetésre mintegy nyolc autóbusz indítását tervezik a megyéből, továbbá 

azt is kifejtette, hogy fontos az emberek véleménynyilvánítása, akár az utcán is. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/7333-szamon-keri-a-roman-feliratokat-codrin-munteanu
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70581
http://maszol.ro/index.php/belfold/7332-a-haromszeki-prefektus-szerint-nem-diszkriminal-a-hivatal-honlapja
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-haromszeki-emnp-keszul-az-autonomiatuntetesre
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Újból Székelyföldön szolgálnának a pálosok  
2013. január 15. - Rédai Botond - szekelyhon.ro 

„Régóta dédelgetett álmom, hogy visszahívjuk őket” – fogalmazott a pálos rend 

székelyföldi letelepedési szándékával kapcsolatban Darvas Kozma József, a csíkszeredai 

Szent Kereszt Plébánia esperese. Az említett szerzetesrend magyarországi tartományának 

két vezetője érkezik hamarosan Székelyföldre. Céljuk azon körülmények felmérése, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a pálosok több évszázados szünet után ismét a székelyföldi 

hívek szolgálatába álljanak. 

 

Median: a Híd felzárkózott a KDH nyomába 
2013. január 15. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Median felmérése szerint a Most-Híd az év utolsó hónapjában három százalékot javított 

és 8,8 százalékos támogatottságával a harmadik legerősebb pártnak számít. Az MKP 0,6 

százalékot javult a novemberi és októberi eredményekhez képest, ám 3,6 százalékos 

eredményével továbbra sem éri el a parlamentbe jutáshoz szükséges küszöböt. 

 

Százalékmérővel méri sikerességét a Kerekasztal 
2013. január 15. – bumm.sk 

15 mutató alapján vette számba a felvidéki magyarság aktuális helyzetét és az elérendő 

célokat a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, főként a saját tevékenysége szempontjából. A 

mutató általában 0-20 százalék körül van, a legjobbnak a kisebbségi jogvédelem terén 

ítélte a helyzetet a szervezet. 

 

Bárdos-A.Nagy találkozó 
2013. január 15. – Felvidék Ma 

Egyeztetések folytak a Csemadok és az A. Nagy László vezette kisebbségi kormánybiztosi 

hivatal között. Eszmecserét folytattak az együttműködés lehetőségeiről, megállapították, 

közös érdek, hogy a Csemadok tevékenységéhez azon anyagi javakat és támogatásokat 

biztosítani tudják, amelyek  nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy állami feladatokat is ellátó 

tevékenységét folytatni tudja. 

 

Helyhiány van sok gömöri óvodában 
2013. január 15. – hirek.sk 

Az általános népességfogyás ellenére vannak térségek, ahol helyhiánnyal küzdenek az 

óvodák. Például Gömörben, a rimaszécsi óvodában jelenleg 52 gyermeket tudnak fogadni, 

de ennél jóval több a jelentkező. Az intézmény idén kénytelen volt 17 kérvényt elutasítani. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ujbol-szekelyfoldon-szolgalnanak-a-palosok
http://www.bumm.sk/77587/median-a-hid-felzarkozott-a-kdh-nyomaba.html
http://www.bumm.sk/77589/szazalekmerovel-meri-sikeresseget-a-kerekasztal.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/37477-bardos-anagy-talalkozo
http://www.hirek.sk/belfold/20130115132536/Helyhiany-van-sok-gomori-ovodaban.html
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NIF: megépülnek az új Ipoly-hidak 
2013. január 15. – MTI, Új Szó 

A következő uniós költségvetési ciklusban megépülnek az új Ipoly-hidak - közölte a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. Közlése szerint a NIF továbbra is kiemelten 

kezeli az Ipoly-hidak (Vámosmikola–Ipolypásztó és Ipolydamásd–Helemba) megépítését. 

 

Az iskolaválasztás: egész életünket meghatározó döntés 
2013. január 16. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Ha csekély mértékben is, de az utóbbi években nőtt a magyar kiselsősök száma. Ez 

azonban örömre még aligha adhat okot, hiszen továbbra is, az átfogó felvilágosító 

kampány és a szakemberek figyelmeztetése ellenére is, nagyon sok magyar szülő szlovák 

iskolába íratja gyermekét, talán nem is tudatosítva, hogy mekkora törést okozhat ez a 

gyermek fejlődésében, és mennyire negatívan befolyásolhatja a jövőjét. A rossz döntés 

következményeiről is kérdezte a hetilap Strédl Terézia pszichológust, a Selye János 

Egyetem Tanárképző Kara Neveléstudományi Tanszékének vezetőjét. 

 

A Magyar Kultúra Napjára készülnek Dunaszerdahelyen . 
2013. január 16. - HE - Felvidék.ma  

Immár harmadik alkalommal szervezi meg a Pázmaneum Társulás január 22-én, a 

Himnusz születésnapján, „A magyar kultúra napját" a Csallóköz szívében, 

Dunaszerdahelyen, melyre idén a Kortárs Magyar Galéria társszervezésében a Vermes-

villában kerül sor. 

 

Nyomozás indul a Naši ellen 
2013. január 15. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A B92 RTV értesülései szerint a Köztársasági Ügyészség ismét vizsgálatot indít a Naši 

szélsőséges nacionalista szervezet ellen. Az ügyészség állítólag már utasítást is adott a 

rendőrségnek, hogy indítsanak nyomozást a szóban forgó szervezet aktuális tevékenysége 

kapcsán. A Naši vasárnap Újvidéken a Vajdasági Szociáldemokrata Liga székháza előtt 

felgyújtotta Vajdaság Autonóm Tartomány zászlaját, hétfőn pedig plakátokat ragasztottak 

Szerbia-szerte. Utóbbiakon az általuk szerbellenesként és külföldi titkosszolgálatok 

kémjeként minősített civil szervezetek és médiumok listáját közölték a közvéleménnyel. 

 

Dačić: „Ha kapni akarnak, adjanak is!” 
2013. január 15. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Ivica Dačić szerb kormányfő kedden közölte: „Szerbia esetleg még Koszovó NATO-

tagságáról is hajlandó lenne tárgyalni, ebben az esetben azonban Pristinának is adnia 

kellene valamit cserébe.” Szerbia nem menekül a párbeszéd elől, ugyanakkor, ha a másik 

fél kapni kíván valamit, akkor ehhez neki is fel kell kínálnia valamit – hangsúlyozta Dačić. 
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Előbb vissza a vagyont, utána beruházunk – üzenik az apatini németek 
leszármazottai 
2013. január 15. – Vajdaság Ma 

Mintegy tíz volt – főként német származású – apatini földbirtokos és gyáriparos követeli a 

vagyonának a visszaszármaztatását vagy az elvett mezőgazdasági földterület, hajók és 

gyárak utáni kártalanítást, ugyanakkor az egykori német vagyon visszaszármaztatásában 

érintettek azt állítják, hogy a restitúció során számos törvényes és eljárásbeli akadályba 

ütköznek. Annak ellenére, hogy nemzeti hovatartozástól függetlenül minden gazdag ember 

vagyonát konfiskálták, a vajdasági németek leszármazottai azt állítják, hogy őket 

károsították meg a legjobban. 

 

Mozgalmas év előtt áll a HMIK 
2013. január 15. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége az idei évben még aktívabban részt kíván 

venni az itteni magyar fiatalok társadalmi életének a szervezésében. A tavaly bevált 

programokra idén is sor kerül, de repertoárjuk újabbakkal is bővül, többek között a 

számos beadott pályázatnak köszönhetően. 

 

Göncz: Janšának le kellene mondania 
2013. január 15. – RTV Slovenija Hidak 

A koalíció felbomlásáról, a kormány széteséséről, a kormányfő lemondásáról és az 

esetleges előrehozott választásokról kérte ki Göncz László, magyar nemzetiségi 

országgyűlési képviselő véleményét Fehér Ilona. Az interjú meghallgatható az RTV 

Slovenija Hidak oldalán. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5392/Elobb-vissza-a-vagyont--utana-beruhazunk-8211-uzenik-az-apatini-nemetek-leszarmazottai.html
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4133-mozgalmas-ev-eltt-all-a-hmik
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/5464
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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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