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Kettős állampolgárság: Szanyi-Kósa vita 
2013. január 21. – MTI, hirado.hu 

Egy nagyon rosszul feltett kérdésre, az egész magyar politika rossz választ adott 2004-ben 

a határon túli magyarok állampolgárságának kérdésére. Az MSZP a maga részéről ezért 

elnézést kért - ismételte meg az M1 A lényeg című műsorában Mesterházy Attila 

Kolozsváron elhangzott bocsánatkérését Szanyi Tibor. Arra felvetésre, hogy az egész 

magyar politika rossz választ adott volna az állampolgárság kérdésére, Kósa Lajos azt 

mondta: ez egy régi álláspontja az MSZP-nek. „Hiszen tudjuk, hogy a szovjet csapatok 

behívásáért is az '56-os felkelők felelnek. A szocialisták soha nem felelnek semmiért, 

mindig az egész nemzet a hibás, akkor is, ha ők adósították el az országot, ha ők hozták a 

rossz döntéseket.” 

 

Csökken a magyarok száma 
2013. január 21. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Egyre kevesebb a magyar, a német és a szerb nemzetiségűek száma Eszéken – írja a Glas 

Slavonije országos terjesztésű horvát megyei napilap. A 2011-es népszámlálási adatokat a 

2001-es statisztika tükrében vizsgálva az újság ismerteti, hogy Eszék lakossága 114 616 

főről 108 048-ra csökkent. „Jelentősen csökken a magyarok, vagyis a magukat magyarnak 

vallók száma is; tíz év alatt Eszék mintegy 170 magyart veszített el” – írja az újság. 

 

Nekik sikerült összefogni – A románok csak egy jelöltet indítanak 
2013. január 21. – Erdély Ma, maszol.ro 

Míg a magyar pártok közül az RMDSZ és az EMNP egyaránt saját jelöltet állított 

Kovásznán Thiesz János, illetve Málnási László Levente személyében, addig a fürdővárosi 

román pártoknak sikerült összefogniuk, és a független Popica Sorin Iordánt támogatják a 

február 3-án megtartandó időközi polgármester-választáson. 

 

A MOB Székelyföldön alapozná meg a magyar aranyakat 
2013. január 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

A Magyar Olimpiai Bizottság küldöttsége, Szabó Bence főtitkár és Megyesy Jenő 

miniszterelnöki főtanácsadó látogatott el hétfőn Csíkba, ahol megtekinthették a közel egy 

éve bemutatott Hargita-hegység rendezési terv helyszíneit. Az elégedett vendégek 

elmondták, előreláthatóan a jövőben a magyar olimpiai csapat több sportága is 

Székelyföldön töltheti fel elemeit. 

 

Románoktatás székelyeknek a román pedagógus szemével 
2013. január 21. – maszol.ro 

A Csíkszeredában letelepedett brit angoltanárhoz hasonlóan bírálja a román nyelv 

oktatásának jelenlegi módszerét egy botoșani-i tanárnő, aki tíz évig tanított román nyelv és 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/20/22/Kettos_allampolgarsag_Szanyi_Kosa_vita_A_Lenyegben.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/hatarontul/csokken-a-magyarok-szama-1132733
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134305&cim=nekik_sikerult_osszefogni_a_romanok_csak_egy_jeloltet_inditanak
http://maszol.ro/index.php/sport/7596-a-mob-szekelyfoldon-alapozna-meg-a-magyar-aranyakat
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/7594-romanoktatas-szekelyeknek-a-roman-pedagogus-szemevel
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irodalmat Székelyföldön a magyar iskolásoknak. A román nemzetiségű pedagógus az 

Adevărul napilap által gerjesztett internetes vitához szólt hozzá. 

 

Antal Árpád támogatja az autonómiatüntetést 
2013. január 21. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke, Antal Árpád támogatja a Székely 

Nemzeti Tanács által március 10-re szervezett marosvásárhelyi autonómiatüntetést. Mint 

mondta, akárki is szervezze, fontos a jelenlét, és ő maga minden ilyen kezdeményezést 

támogatott eddig is. A városvezető kifejtette: bár egyelőre nem történt egyeztetés az SZNT 

és az RMDSZ között, de ő jelen lesz a tüntetésen, és úgy véli, mindenki másnak is ott a 

helye. Antal bízik az összefogásban, és azt is hozzátette, hogy a helyi RMDSZ mozgósítani 

fogja a lakosságot és részvételre buzdítanak mindenkit. 

 

Lezárták a tizenötezredik honosítási dossziét 
2013. január 21. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

A tizenötezredik kérelmező honosítási dossziéját zárták le hétfő délelőtt a csíkszeredai 

demokrácia központban. A megtiszteltetés a csíkszentdomokosi Kristály József kilenc 

gyermekes családapát érte, akit ünnepélyesen fogadtak a honosítási kérelmekkel 

foglalkozó irodában. 

 

Strasbourgban bemutatták a veszélyeztetett nyelvek online-atlaszát 
2013. január 21. – transindex.ro, Krónika 

Az Európai Parlament (EP) Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek 

kérdésével foglalkozó Frakcióközi Munkacsoportja (Kisebbségi Intergroup), melynek tagja 

Sógor Csaba RMDSZ-es EP képviselő is, január 17-én tartotta évnyitó ülését. Anahit 

Minasyan, UNESCO-s programszakértő és Dr. Christopher Moseley, felelős szerkesztő 

ismertették az európai döntéshozókkal a világ veszélyeztetett nyelveit leíró atlasz 

harmadik, bővített kiadását. 

 

Új szakkal bővül a MÜTF 
2013. január 21. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Szeptembertől új szakkal bővül a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) Oktatási 

Központ Székelyudvarhelyen. A Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Karának 

együttműködésével hároméves agrármérnöki alapképzés indul levelező tagozaton.  

 

Fellebbezés székely zászló-ügyben 
2013. január 21. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A brassói táblabíróság elé került az Uzon Polgármesteri Hivatalának homlokzatára kitűzött 

székely zászló miatt indított per, miután az önkormányzat fellebbezést nyújtott be a 

Kovászna Megyei Törvényszék döntése ellen. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/antal-arpad-tamogatja-az-autonomiatuntetest
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/lezartak-a-tizenotezredik-honositasi-dossziet
http://vilag.transindex.ro/?hir=19170
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/uj-szakkal-bovul-a-mutf
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/fellebbezes-szekely-zaszlo-ugyben
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Felmérte a kétnyelvűséget az üzletláncokban az EMI 
2013. január 21. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Hat helyszínen vizsgálta meg az Erdélyi Magyar Ifjak sepsiszentgyörgyi szervezete, hogy a 

megyeszékhelyi üzletláncokban milyen mértékben érvényesül a kétnyelvűség. A szervezet 

önkéntesei a tájékoztató feliratok megfigyelésére fektettek hangsúlyt.  

 

Prefektusi körlevél a székely zászló kitűzése ellen 
2013. január 21. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Körlevélben szólította fel hétfőn Kovászna megye polgármestereit Codrin Munteanu 

prefektus, hogy ne kövessék a megyei tanács elnökének kérését, és ne tűzzék ki a 

polgármesteri hivatalokra a székely zászlót. A Mediafax hírügynökség tudósítása szerint a 

prefektus körlevelében nyomatékosította, hogy a polgármesteri hivatalokra csakis 

hivatalos és törvényesen jóváhagyott szimbólumok tűzhetők ki. Codrin Munteanu arra is 

figyelmeztette a helyi elöljárókat, hogy nem alárendeltjei a megyei tanács elnökének. 

 

Az USL szerint aki nem magyar, az csak román lehet 
2013. január 21. – Erdély Ma, szatmar.ro 

Egyre inkább elmérgesedik az a nyilatkozatháború, melyet Kereskényi Gábor parlamenti 

képviselő pénteki kijelentése robbantott ki. Miközben az RMDSZ Szatmár megye jelentős 

számú magyar lakosságának érdekvédelmét próbálja érvényre juttatni, az USL hétfőn 

kiadott közleményében hazugsággal vádolja a politikust, sovinizmus vádjával vagdalkozik, 

miközben ő maga tesz sovén kijelentéseket. 

 

Az EMNP felé is nyitottak Mesterházy Attiláék 
2013. január 21. – Cseke Péter Tamás – maszol.ro 

A Tőkés László által védnökölt Erdélyi Magyar Néppárttal is konzultálna nemzetpolitikai 

programjáról a Magyar Szocialista Párt, ha az EMNP-ben létezik erre irányuló 

fogadókészség – jelentette ki a maszol.ro-nak adott interjúban Mesterházy Attila.  

 

RMDSZ-es politikusokat okol az USL a Pannónia Szálló elvesztése miatt 
2013. január 22. – Krónika 

Nemcsak az egykori Pannónia Szállót, de a komplexumhoz tartozó filharmónia épületét is 

elvesztette a szatmárnémeti önkormányzat a bíróság napokban meghozott döntése 

értelmében – jelentette be tegnap Dorel Coica polgármester és Marcela Papici 

alpolgármester. Az elöljárók szerint a város legimpozánsabb épületének magánkézbe 

kerüléséért Szabó István volt megyei RMDSZ-es tanácselnök és Ilyés Gyula volt 

polgármester a felelős.   
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/felmerte-a-ketnyelvuseget-az-uzletlancokban-az-emi
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134329&cim=prefektusi_korlevel_a_szekely_zaszlo_kituzese_ellen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134331&cim=az_usl_szerint_aki_nem_magyar_az_csak_roman_lehet
http://maszol.ro/index.php/belfold/7582-tokesek-fele-is-nyitottak-mesterhazy-attilaek
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70720


 

 

 

 

 

 
5 

Várad: újabb területfoglalási vita az RMDSZ és az EMNP között 
2013. január 22. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Idén is elkezdődött a „területfoglalási harc” a két magyar párt nagyváradi szervezetei 

között. Az Erdélyi Magyar Néppárt helyi fiókja tegnapi sajtótájékoztatóján arról számoltak 

be, hogy úgy tűnik, megint alul maradt az RMDSZ-szel szemben, ami a március 15-ei 

megemlékezések helyszíneinek és legmegfelelőbb időpontjainak lefoglalását illeti.   

 

Kinek a Fidesz, kinek a semlegesség 
2013. január 22. – Krónika 

Megoszlanak a vélemények az MSZP-vel való viszonyról az RMDSZ-en belül. A Krónika 

arra volt kíváncsi, hogyan látják a területi vezetők a múlt héten történteket, mi a 

véleményük arról, hogy az országos vezetés szorosabbra fűzte a kapcsolatot az erdélyi 

magyarság köreiben nem túl nagy népszerűségnek örvendő szocialistákkal. Miközben 

Antal Árpád arról beszélt, hogy a székelyföldi RMDSZ számára a Fidesz a szimpatikusabb, 

Borboly Csaba szerint ebben a kérdésben nem kell pártfegyelem. 

 

Köszöntjük a magyar kultúrát 
2013. január 21. - Felvidék Ma 

A magyar kultúrát 1989. óta ünneplik január 22-én, a kézirat tanúsága szerint Kölcsey 

Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Ennek alkalmából a Felvidéken több 

településen tartottak ünnepségeket a hétvégén, valamint a mai nap folyamán egyaránt. 

 

Somorja óriásplakátokon kampányol a magyar elsősökért 
2013. január 21. - Czintula Búss Gyöngyi - Felvidék.ma 

Óriásplakátokkal hívják fel a figyelmet Somorján, hogy magyar gyermeket magyar iskolába 

írassanak szüleik. A somorjai és tejfalui magyar tannyelvű alapiskolában január 21-26 

között van lehetőség a beiratkozásra ezért is kezdődött a kampány. A plakátokon ismert 

somorjaiak hirdetik, hogy számukra természetes a magyar iskola. A plakátok megjelenése 

vegyes reakciókat váltott ki. Sokan örültek neki, volt, aki feleslegesnek tartja, többen pedig 

egyenesen támadásba lendültek. 

 

A nemzetpolitikának pártpolitikamentesnek kell lennie 
2013. január 22. - Echo TV, Felvidék Ma 

Új alapokra kívánja helyezni a külhoni magyarsággal kapcsolatos politikáját az MSZP. Az 

Echo TV stúdiójában Duray Miklós felvidéki író, egyetemi tanár nyilatkozott a 

fejleményekkel kapcsolatban. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70716
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70721
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/37590-koszontjuk-a-magyar-kultura-napjat
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/37574-somorja-oriasplakatokon-kampanyol-a-magyar-elsosokert
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/37589-duray-a-nemzetpolitikanak-mentesnek-kell-lennie-a-partpolitikatol
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A délvidéki népirtásra emlékeztek Szegeden 
2013. január 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

„Az 1944/45-ös délvidéki megtorlás volt a magyar holokauszt” – jelentette ki Teleki Júlia, 

a népirtás túlélője a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán rendezett vasárnapi 

megemlékezésen. A 68 évvel ezelőtti eseményeket felelevenítő rendezvényen elhangzott, 

országos emléknappal kellene emlékezni a tömegmészárlás áldozataira. 

 

Korhecz Tamás: csorbult Újvidéken a kisebbségi hivatalos nyelvhasználat 
2013. január 22. – Vajdaság Ma 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint csorbul a kisebbségi hivatalos 

nyelvhasználat azzal, hogy az újvidéki hatóság a városi buszok irányjelző feliratait latin 

betűsről cirillre cserélte, arra hivatkozva, hogy fontos a cirill betűkhöz való visszatérés a 

vajdasági székvárosban. 

 

Megrongálták a verbászi emléktáblát 
2013. január 21. – Lakatos János – Magyar Szó 

Verbászon tavaly novemberben állítottak keresztet az 1944/45-ös ártatlan áldozatok 

emlékére, melyet a hétvégén ismeretlen tettesek megpróbáltak felgyújtani. A kereszten 

található emléktáblán kétnyelvű (német, magyar) felirat hirdeti, hogy az ártatlan áldozatok 

emlékére állították. 

 

Vučević: A cirill betűket ismerni kell! 
2013. január 21. – Magyar Szó 

Senkit se veszélyeztetnek az újvidéki buszokon elhelyezett cirill betűs feliratok, mert 

normális dolog, hogy Szerbiában mindenki ismeri ezt az írásmódot – mondta Miloš 

Vučević, Újvidék polgármestere. „A nemzeti közösségek egyesületei részéről nem volt 

egyetlen negatív reakció sem, ez a tényállás. Ezért úgy gondolom, senki sincs 

veszélyeztetve” – mondta. 

 

Temerinben mutatják be Vékás János: Magyarok a Vajdaságban című 
kronológiáját 
2013. január 21. – Pannon RTV 

Vékás János: Magyarok a Vajdaságban című kronológiájának második kötetét mutatják be 

Temerinben január 31-én. A kötet az 1955 és 1959 közötti időszak korábban még fel nem 

tárt eseményeinek tárgyszerű leírását tartalmazza, amelyek meghatározták a vajdasági 

magyarság helyzetét. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5404/A-delvideki-nepirtasra-emlekeztek-Szegeden.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14766/Korhecz-Tamas-csorbult-Ujvideken-a-kisebbsegi-hivatalos-nyelvhasznalat-.html
http://www.magyarszo.com/hu/1857/vajdasag/90911/Megrong%C3%A1lt%C3%A1k-a-verb%C3%A1szi-eml%C3%A9kt%C3%A1bl%C3%A1t.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1857/vajdasag_ujvidek/90897/Vu%C4%8Devi%C4%87-A-cirill-bet%C5%B1ket-ismerni-kell!.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=42207
http://pannonrtv.com/web/?p=42207
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Ismét megrongálták az ungvári Petőfi-szobrot 
2013. január 21. – Kárpátalja Ma 

Felavatása óta több alkalommal esett garázdálkodók áldozatául az ungvári Petőfi-szobor. 

2009. március 15-re virradó éjszaka fehér festékkel öntötték le a szobrot. A rongálókat 

azóta sem sikerült kézre keríteni. Az incidens után a rendőrség azt ígérte, hogy térfigyelő 

kamerákkal és megerősített járőrszolgálattal igyekszik biztosítani a kárpátaljai 

megyeszékhelyen álló emlékművet. Ennek ellenére 2011 áprilisában ismeretlen elkövetők 

lefűrészelték a szoboralak kardját. A napokban a szobrot védő vaskerítést rongálták meg 

ismeretlen garázdálkodók. 

 

Mozduljunk síppal-dobbal, a jövőbe 
2013. január 21. – Új Magyar Képes Újság 

Tavaly tavasszal a fenti címmel nyújtott be pályázatot a bellyei központi Gerle Óvodához 

tartozó laskói, várdaróci és kopácsi magyar részleg a Bethlen Gábor Alaphoz. A pályázat 

kedvező elbírálásban részesült, így a napokban a birtokukba is vehették az óvodások a 

készségfejlesztő új játékszereket, hangszereket, tornaeszközöket. 

 

Elkötelezetten 
2013. január 21. – RTV Slovenija Hidak 

A muravidéki magyarság a Kultúra Napját ünnepelte meg a lendvai színházteremben. 

Egyben kiosztották a 2013-as nívódíjakat is. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/16250-ismet-megrongaltak-az-ungvari-petofi-szobrot
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4151-mozduljunk-sippal-dobbal-a-joevbe
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5501
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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   
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