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Kelemen: Tőkésnek nincs miért aggódnia 
2013. január 28. – maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Szabadság 

Alaptalannak találja Kelemen Hunor szövetségi elnök Tőkés Lászlónak azt az aggodalmát, 

hogy az autonómia és az őshonos nemzeti kisebbségek javára elindított európai 

állampolgári kezdeményezések kioltják egymást. Az RMDSZ vezetője hétfőn az európai 

parlamenti képviselő múlt heti nyílt levelére válaszolt. 

 

Nemzeti gyűlöletet keltő falfelirat és magyarverés Temerinben 
2013. január 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Hírlap 

Szemmel láthatóan megismétlődnek a korábbi forgatókönyvek: miután magyar ügyekben 

összehangolt pszichológiai háború kezdődött a szerb sajtó egy részében, a hamis 

információkra épített, kódolt üzenetek szinte azonnal meghallgatásra találtak. Január 26-

án reggel a temerini Október 23-a utca lakói szembesülhettek a Smrt Mađarima (Halál a 

magyarokra) nemzeti gyűlöletet keltő falfeliratra, s még egy huszonnégy óra sem telt bele, 

amikor egy hat fős, szerbül beszélő csoport minden ok nélkül megvert három magyar 

fiatalt a JNH utcában. 

 

Pásztor István alapos vizsgálatott kér a temerini verekedés ügyében 
2013. január 28. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke elítélte a vasárnapra virradó éjjel 

Temerinben történt incidenst, amikor egy verekedés során néhány fiatalember megsérült, 

közölte az elnök kabinetje. Mivel a média szerint etnikai indíttatású incidensről van szó, 

Pásztor felkérte az illetékes szerveket, hogy mihamarabb egy alapos vizsgálat során 

határozzák meg a verekedés körülményeit, majd a kezdeményezőket mielőbb találják meg 

és ügyüket vigyék bíróság elé. 

 

Nemzetstratégiáról is egyeztetett az ellenzék 
2013. január 28. – MTI, Népszava Online 

Szerzett jogokat nem vennének el a határon túliaktól, azonban "a legellentmondásosabb 

kérdéseket", például a magyarországi választásokon való részvételüket "tisztázni" kell - 

jelentette ki tegnap, a demokratikus ellenzéki szervezetek egyeztetése után a szocialista 

Szabó Vilmos. 

 

Fidesz: Gyurcsány és az MSZP ismét támadást indított a határon túli 
magyarok ellen 
2013. január 28. – MTI, Népszava Online 

A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc (Demokratikus Koalíció) és az MSZP ismét támadást 

indított a határon túli magyarok ellen, ezúttal nem az állampolgárságtól, "csak" a szavazati 

jogtól akarják megfosztani őket. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/7925-kelemen-tokesnek-nincs-miert-aggodnia
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14805/Nemzeti-gyuloletet-kelto-falfelirat-Temerinben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14815/Pasztor-Istvan-alapos-kivizsgalast-ker-a-temerini-verekedes-ugyeben.html
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=617897
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=617888
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=617888
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Elhunyt Pánczél Zoltán, Magyarország temesvári tiszteletbeli konzulja 
2013. január 28. – Krónika, Nyugati Jelen, Szabadság 

Elhunyt életének 54. évében Pánczél Zoltán, Magyarország temesvári tiszteletbeli 

konzulja. Magyarország bukaresti nagykövetségének a halálhírről kiadott közlemény 

szerint Pánczél Zoltán halála óriási veszteség Magyarország és a romániai magyarság 

számára. „Kiemelkedő tudósként, fáradhatatlan gazdaságfejlesztő és közösségépítő 

vezetőként egész életútjával a magyar-román kapcsolatokat, s különösen a romániai 

magyarságot szolgálta” - olvasható a közleményben. 

 

Lesz-e magyar összefogás az európai kisebbségekkel? 
2013. január 28. – Vincze Lóránt – transindex.ro 

Az európai partnerek elfogadták az RMDSZ kisebbségi európai polgári kezdeményezésről 

szóló javaslatát, okafogyott Tőkés felhívása - írja az RMDSZ nemzetközi kapcsolatokért 

felelős titkára. 

 

MOGYE-ügy: ismét tiltakoznak a műtőköpenyes aktivisták 
2013. január 28. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Tiltakozási akciókat tervez Ádám Valérián a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) vezetője a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem multikulturális jellegének rendezése érdekében. Az egyetem 

román vezetősége ugyanis nem szándékozik betartani azt a hét pontos megállapodást, 

amelyet a magyar oktatók képviselőivel kötött. 

 

A székely zászló kitűzésére buzdít a budafoki önkormányzat 
2013. január 28. – transindex.ro, Krónika 

A budapesti XXII. kerületi önkormányzat arra kéri a magyarországi településeket, hogy 

tűzzék ki hivatalaikra a székely zászlót, szolidaritásuk jeleként. Budafok február 5-én 

délelőtt teszi ki ünnepélyesen a zászlót. 

 

Zászlórongálás: Tamás Sándor provokációt gyanít 
2013. január 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

„A hatóságok használják a környéket filmező térfigyelő kamera a felvételeit, azonosítsák és 

vonják felelősségre a tetteseket" – jelentette ki hétfőn a maszol.ro-nak Tamás Sándor, a 

Kovászna megyei RMDSZ elnöke azzal kapcsolatban, hogy vasárnapra virradóra 

ismeretlenek felhasították azt a román zászlót, amellyel csütörtökön egy székely 

szimbólumokat tartalmazó táblát takartak el a hatóságok. A politikus hangsúlyozta: 

törvénybe ütköző, ha valaki nemzeti szimbólumot rongál. Tamás Sándor azonban a 
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provokáció lehetőségét sem zárja ki. Szerinte az is elképzelhető, hogy ezzel az akcióval 

Codrin Munteanu prefektus szítja az interetnikai feszültségeket. 

 

Székely István Gergő: 6-8 szenátorra számíthatna a magyarság vegyes 
választási rendszerben 
2013. január 28. – transindex.ro 

A romániai sajátosságokat figyelembe véve elképzelhető, hogy nagyobb aránytalanságot 

eredményezne a német választási rendszer, mint általában - mondta a politológus. 

 

Lekerült a székelytábla elől a román zászló 
2013. január 28. – maszol.ro 

Levették hétfőn délután a hétvégén ismeretlenek által megrongált román zászlót a 

sepsiszentgyörgyi prefektúra alkalmazottai. A trikolórt korábban a prefektus rendeletére 

helyezték a Sic - Terra Siculorum (Székelyföld) feliratú tábla elé. Antal Árpád polgármester 

hétfőn a maszol.ro-nak elmondta: elítéli a román zászló rongálását, hiszen tiszteletben 

tartja mindenki szimbólumát, ugyanakkor elvárja, hogy a tiszteletben tartsák a magyar 

közösség szimbólumait is. A sepsiszentgyörgyi városvezető Tamás Sándor háromszéki 

tanácselnökhöz hasonlóan nem zárja ki, hogy provokációként szándékosan rongálták meg 

a trikolórt, hogy a tett elkövetésével a háromszéki magyarokat vádolják. 

 

Lemondott a Szatmár megyei önkormányzat alelnöki tisztségéről Csehi Árpád 
2013. január 28. – transindex.ro, Krónika 

Lemondott a Szatmár Megyei Tanács alelnöki tisztségéről Csehi Árpád, aki a korábbi 

mandátum alatt a testület elnök tisztségét látta el. Egyelőre nem tudni, hogy a Szatmár 

Megyei RMDSZ által támogatott Riedl Rudolf váltja-e Csehit a megyei önkormányzat 

alelnöki tisztségében, hiszen erről a megyei tanácsnak kell döntést hoznia, a testületben az 

RMDSZ összesen 12 tanácsossal rendelkezik, az USL-nek 14, a PDL-nek 5, a PPDD-nek 

pedig 2 tanácsosa van. A Krónika úgy tudja, az USL PNL-s tagjai magyar nemzetiségű 

képviselőjüket, Pintér Józsefet szeretnék az alelnöki tisztséghez juttatni. 

 

Minden remény a polgári kezdeményezésben?! 
2013. január 28. – Nyugati Jelen 

Mivel a kormányzó Szociál-liberális Unió (USL) 60%-os többséggel rendelkezik, és a 

kormányzók vezette 8 régió mellett teszi le a voksát, nem biztos, hogy meg fogjuk tudni 

valósítani a többségben magyarok lakta régió létrehozását – mondta el Borbély László, az 

RMSZ politikai alelnöke a régióátszervezéssel kapcsolatosan. 

 

Össztűz Tamás Sándorra 
2013. január 28. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma a diszkriminációellenes 

tanácshoz fordul, meglátásuk szerint felháborító és elfogadhatatlan, hogy Tamás Sándor 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/minden_remeny_a_polgari_kezdemenyezesben.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ossztuz-tamas-sandorra


 

 

 

 

 

 
5 

„benszülött” és a „szekuritáté által betelepített" románokról beszél. Meglátásuk szerint 

Tamás Sándornak és mérsékelt vagy radikális magyar kollégáinak nemcsak a betelepített 

románokkal van gondjuk, hanem „minden gerinces, büszke, korrupcióellenes, jó szakmai 

tudással, a helyi, regionális és az ország történelmét kitűnően ismerő, hagyomány és 

értékszerető román emberekkel”, akik a törvények betartásáért emelnek szót. Példaként 

Codrin Munteanu prefektust említik, akit „Tamás Sándor és csapata eltávolíttatott 

tisztségéből”.   

 

Választási együttműködést kínált a Kerekasztalnak a Most-Híd 
2013. január 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Most-Híd egy potenciális választási együttműködés lehetőségeiről tárgyalt a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztalával. A Kerekasztal küldöttsége a vegyespárt szerint tudomásul vette 

a  Most-Híd kezdeményezését, melyet meglepőnek és a maga nemében egyedülállónak 

tartott. Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője szerint a Most-Híd 

sajtónyilatkozata oktalanul optimista. 

 

Lezárult a krasznahorkai vár felújításának első szakasza 
2013. január 28. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

Lezárult a tavaly tavasszal tűzkárt szenvedett krasznahorkai vár felújítási munkáinak első 

szakasza, a műemlék minden épületét ideiglenes tető védi már. 

 

Beszélgetés a KEKF rendezvényeiről Czimbalmosné Molnár Éva főkonzullal 
2013. január 28. – Felvidék Ma 

A Kassa-Európa Kulturális Főváros 2013 (KEKF) projektről, a magyar vonatkozású 

rendezvényekről, a kassai magyar főkonzulátus szerepéről beszélgetett a Felvidék Ma 

Czimbalmosné Molnár Éva főkonzullal. 

 

Temerin: a községi elnök nyugalomra szólít fel 
2013. január 28. – Vajdaság Ma 

A legutóbbi verekedés körülményeinek sürgős feltárására szólította fel a rendőrséget és 

más illetékes szerveket Vladislav Capik temerini polgármester, hogy - mint mondta - az 

eset ne váljon ismételten manipuláció tárgyává, s ne az legyen az eset kicsengése, hogy a 

szerbek és a magyarok közötti türelmetlenségről van szó. 

 

Temerini incidens: a rendőrség azonosított két gyanúsítottat 
2013. január 28. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki rendőrség ma azonosította a vasárnap hajnali temerini verekedés két 

gyanúsítottját, tudta meg a 021 Rádió. A rendőrség a részleteket későbbre ígérte, a 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14812/Temerin-a-kozsegi-elnok-nyugalomra-szolit-fel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14816/Temerini-incidens-a-rendorseg-azonositott-ket-gyanusitottat.html
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vizsgálat folytatódik. A temerini polgármester ma az indulatok csillapítására szólított fel, a 

tartományi képviselőház elnöke részletes vizsgálatot és a tettesek kilétének felderítését 

követelte az illetékesektől. 

 

Vajdaság Köztársaságot követelő plakátok lepték el Újvidék központját 
2013. január 28. – Vajdaság Ma 

Mára virradóra ismét plakátok lepték el Újvidéket, ezúttal olyanok, amelyek köztársasági 

rangot követelnek a tartománynak. A plakátok aláírója a Vajdasági Párt. 

 

A razzia áldozataira emlékeztek Óbecsén 
2013. január 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az óbecsei óvoda, azaz az egykori zsidó iskola falán található emléktáblánál történő 

koszorúzással, majd az egykori vesztőhelyen álló Tisza-parti emlékműnél megtartott 

ceremóniával emlékeztek ma délben Óbecsén az 1942-es razzia és a második világháború 

ártatlan áldozataira. 

 

A délvidéki népzenei anyag éltetése 
2013. január 28. – Nagy Magdolna – Magyar Szó 

Nem meglepő, hogy a hetvenes évek délvidéki magyar ifjúsága a népdalban, a népi 

hagyományban találta meg a nemzeti fogódzót, mint ahogyan az sem véletlen, hogy épp 

Temerinben alakult ki a vajdasági táncházmozgalom központja, hiszen a magyarságra 

nehezedő nyomás itt volt a legnagyobb – egyebek mellett ezekkel a gondolatokkal indította 

el Csorba Béla Temerinben a II. Zengő Délvidék című népzenei szemlét. 

 

Elítéljük a verbászi emlékkereszt megrongálását 
2013. január 28. – Magyar Szó 

A Keskenyúton Alapítvány elítéli a verbászi temetőben levő tömegsírnál állított kereszt 

megrongálását – tette közzé Cseresnyésné Kiss Magdolna kuratóriumi elnök a január 26-

án Budapesten kelt közleményben. 

 

Vukováron a népi motívumok megőrzése a cél 
2013. január 28. – Új Magyar Képes Újság 

Újra divat lett a népi hímzés, az utóbbi években szinte minden elképzelhető és 

elképzelhetetlen tárgyon megjelent már a kalocsai minta.  Jakumetović Rozáliát, a 

Vukovári Magyarok Egyesületének elnökét viszont nem a divat motiválta, amikor 

nagymamája 1800-as évekből származó ütőfáját, papírra rajzolt mintáit elővette, és újra 

másolni, drukkolni kezdte a sokak által rég elfeledett mintákat: ezzel a népi motívumok 

megőrzése volt a célja. 
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Navracsics Washingtonban 
2013. január 29. - Vörös Szabolcs - Magyar Hírlap 

Háromnapos washingtoni látogatásba kezdett Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes 

hétfőn. Útja során mind civilszervezetekkel, mind kormányzati szereplőkkel találkozik. 

Többek között meglátogatja a város holokauszt múzeumát, megkoszorúzza Kossuth Lajos 

és Raoul Wallenberg szobrát is. 
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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 
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Hírvivő   
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