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Nyelvképek a határon - kiállítás az anyanyelvhasználatról Budapesten 
2013. január 29. – MTI, bumm.sk, M1 - Ma Reggel 

Nyelvképek a határon címmel fotó- és dokumentumkiállítás nyílt kedden a fővárosban, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet gondozásában. Kántor Zoltán, az intézet vezetője 

köszöntőjében az anyanyelvhasználat támogatását és a kapcsolódó civil akciókat emelte ki. 

A Magyarság Házában kedden nyílt kiállítás két részből áll, a poszterek, fotók, 

dokumentumok a kárpátaljai és felvidéki kétnyelvűség történetébe kalauzolják el a 

látogatókat egészen napjainkig. A kárpátaljai anyag a Hodinka Antal Intézetből, a felvidéki 

a Fórum Intézetből származik. 

 

Markó: Kós Károly öröksége mindenkié 
2013. január 29. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Kós Károly szellemi öröksége mindenkié, aki jót akar az erdélyi magyar népnek - reagált 

Markó Béla azokra a bírálatokra, amelyek a személyét és az általa vezetett Kós Károly 

Akadémia Alapítványt érték azt követően, hogy Kolozsvárra hívta a Magyar Szocialista 

Párt (MSZP) elnökségét, és együttműködési szerződést kötött az MSZP Táncsics Mihály 

Alapítványával. 

 

Tőkés László: Ön tévedésben él: nem mi vagyunk az ellenség, Elnök úr 
2013. január 29. – transindex.ro 

"Alig hinném, hogy Kós Károly a transzszilván szellemiséggel összeegyeztethetőnek 

tartotta volna a választói felhatalmazás nélkül, titokban köttetett paktumokat" - írja Tőkés 

válaszként Markó véleményére, mely szerint Kós Károly szellemi öröksége mindenkié, aki 

jót akar az erdélyi magyar népnek. Tőkés úgy vélekedik, Markó az egypártrendszer 

újjáélesztését kívánatos állapotnak tartja, és azzal vádolja az RMDSZ-t, hogy elárulta a 

2009-es európai parlamenti választások alkalmából, "nagy nehézségek árán tető alá 

hozott" erdélyi Magyar Összefogást, mert az "öncélú hatalomgyakorlást" fontosabbnak 

ítélte az erdélyi magyarság érdekeinek következetes képviseleténél. 

 

Őrizetben a temerini verekedés gyanúsítottjai 
2013. január 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Az újvidéki rendőrség őrizetbe vett két személyt, akik a gyanú szerint részt vettek a minapi 

temerini verekedésben. Az újvidéki rendőrség közleménye szerint őrizetbe vették a 

helybeli, 21 éves M. Z.-t és a 19 éves N. B.-t, akik ellen feljelentést is tettek. A két 

gyanúsított fiatalember január 27-én feltehetően részt vett abban a verekedésben, 

amelyben három másik temerini fiatal sérült meg, teszi hozzá a közlemény. A vasárnap, 

hajnali fél kettő körül történt incidensben egy fiú súlyosabb, kettő pedig könnyebb sérülést 

szenvedett. 
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http://www.bumm.sk/78123/nyelvkepek-a-hataron-kiallitas-az-anyanyelvhasznalatrol-budapesten.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70904
http://itthon.transindex.ro/?hir=31913
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14817/Orizetben-a-temerini-verekedes-gyanusitottjai.html
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Kovásznai EMNP: a rendőrség kérjen bocsánatot 
2013. január 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Néppárt kovásznai kampányirodájának lerohanása miatt bocsánatkérésre szólította fel a 

háromszéki rendőrség vezetőségét Papp Előd. Az Erdélyi Magyar Néppárt országos 

alelnöke sajtótájékoztatón kifejtette: hamarosan felkeresi Ion Popa Kovászna megyei 

rendőrparancsnokot és magyarázatot kér, amiért múlt héten házkutatás tartottak a 

Néppárt kovásznai kampányirodájában. 

 

Riedl lehet Csehi utódja a Szatmár megyei tanácsban 
2013. január 29. – maszol.ro 

A Szatmár megyei önkormányzat legutóbbi ülésén Csehi Árpád Szabolcs alelnök 

hivatalosan is lemondott tisztségéről, miután pár héttel korábban az RMDSZ megyei 

szervezetének vezetéséről is leköszönt. Mint Kovács Máté frakcióvezető elmondta, az 

RMDSZ Riedl Rudolfot jelöli helyére a megyei tanács vezetésében. 

 

Utcán tiltakozott a RMOGYKE 
2013. január 29. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Ismét utcai tiltakozó akcióba kezdett hétfőn a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE). A civil szervezet aktivistái hatalmas román 

nyelvű molinót állítottak ki két órán keresztül Marosvásárhely régi városháza elé. 

 

Több a magyar nyelvű felirat az Auchanban 
2013. január 29. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro, Krónika 

Egy hete érkeztek meg a marosvásárhelyi Auchan hipermarketbe a kétnyelvű feliratok, és 

már ki is helyezték azokat – tudta meg a szekelyhon.ro a marosvásárhelyi üzlet 

vezetőségének képviselőjétől, Andreea Poptól. A tavalyi arculatváltás óta ugyanis 

nagyítóval kellett keresni a kétnyelvű feliratokat. Leonard Nistor igazgató szerint egy 

sajnálatos hiba miatt a mérleg és a pénztárgépek feliratait az általános modell szerint 

gyártották, azaz csak románul. 

 

Bukarestben mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumot 
2013. január 29. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

A Bukaresti Magyar Kulturális Központban mutatja be Vargha Mihály az általa vezetett 

intézményt, január 31-én 18.30-tól. Az igazgató arról számol be, hogy a Székely Nemzeti 

Múzeum 1875 óta látogatható és a székelység, valamint a székelyföldi regionális örökség 

kutatását, bemutatását vállalta fel. A múzeum munkatársának tájékoztatása szerint 

jelenleg a legnagyobb határon túli magyar közgyűjtemény található itt, és egyben Kovászna 

megye és Székelyföld egyik fontos turisztikai látványossága. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/7970-kovasznai-emnp-a-rendorseg-kerjen-bocsanatot
http://maszol.ro/index.php/belfold/7963-riedl-lehet-csehi-utodja-a-szatmar-megyei-tanacsban
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/utcan-tiltakozott-a-rmogyke
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tobb-a-magyar-nyelvu-felirat-az-auchanban
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/bukarestben-mutatjak-be-a-szekely-nemzeti-muzeumot
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Terveiről számolt be Thiesz János 
2013. január 29. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Számvetést tartott kedden eddigi munkájáról Thiesz János, Kovászna város 

polgármesterjelöltje, aki a tavaly novemberben elhunyt Lőrincz Zsigmond mellett 

dolgozott alpolgármesterként, most pedig az időközi választásokon indult. Thiesz János 

elmondta, négy évvel ezelőtt kereste meg őt Lőrincz Zsigmond, és hívta meg csapatába, 

majd közösen valósították meg az akkori terveket. 

 

Nem várják a szocikat Felső-Háromszékre 
2013. január 29. – Bartos Lóránt – szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztatón reagált az MSZP erdélyi látogatására Balázs Attila, az EMNP 

kézdivásárhelyi elnöke és Johann Taierling, a párt önkormányzati képviselője. 

Kijelentették: az ő szemükben az MSZP-s politikusok nem szívesen látott vendégek Felső-

Háromszéken. 

 

EMNP: az RMDSZ jelöltjét nem érdeklik a kovásznai emberek 
2013. január 29. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Az EMNP kovásznai polgármesterjelöltje, Málnási Levente szerint az ellenlábas szervezet 

jelöltjének kampánybéli gesztusai azt sugallják, hogy csak a hatalom megszerzése a célja. 

Málnási szerint az elmúlt napok történései arra engednek következtetni, hogy Thiesz 

Jánost, az RMDSZ polgármesterjelöltjét nem érdeklik a kovásznai magyarság gondjai, 

hanem egyszerűen a elöljárói szék megszerzése a célja. 

 

Erődemonstrációt követelnek 
2013. január 30. – Krónika, Magyar Hírlap, 

A karhatalom megszilárdítását és Codrin Munteanu Kovászna megyei prefektus 

tisztségben tartását követeli a kormánytól a székelyföldi románok egyik civil szervezete. A 

Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma szerint az országnak ebben a 

részében meg kell erősíteni az állam hatalmát, hogy „megállítsák a szélsőséges jobboldali 

magyar szervezetek folyamatos szeparatizmusát”. 

 

Itt az új MKP-logó 
2013. január 29. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A név- és alapszabálycsere, valamint a tisztújítás után arculatot is cserélt a Magyar 

Közösség Pártja. A korábbi logóváltoztatások ugyanarra a témára épültek, ám az új logó 

teljesen eltér a régiektől. Az új szimbólum egy piros-fehér-zöld gömb, melyben a domináló 

piros mezőben szerepel az M és a K betű. A logó mellé tartozó felirat kiemeli a Magyar 

Közösség szavakat, a párt szó a magyar és a szlovák változaton is háttérbe szorul. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/terveirol-szamolt-be-thiesz-janos
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/nem-varjak-a-szocikat-felsoharomszekre
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/emnp-az-rmdsz-jeloltjet-nem-erdeklik-a-kovasznai-emberek
http://www.bumm.sk/78102/itt-az-uj-mkp-logo.html
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Vita a kisebbségi pénz elosztásáról 
2013. január 30. – Veres István – Új Szó 

Bár a kisebbségi kultúrák finanszírozására szánt pénzkeretet a kormány a tavalyihoz 

képest negyedmillióval csökkentette, a magyar pályázók mégis nagyobb anyagi kerettel 

számolhatnak. Legalábbis ez áll abban a javaslatban, amely az idei, 4,25 millió eurós 

összeg elosztásáról szól. A kisebbségi kormánybiztos hivatalában készült felosztás szerint a 

magyar kisebbségnek 2,6 milló euró jutna, ez pedig 130 ezerrel több, mint tavaly. 12 

ezerrel többet kapnának a romák, a többi kisebbség kerete viszont a javaslat szerint 

csökken. 

 

Etnikai válságspirál 
2013. január 29. – Vajdaság Ma 

A legújabb temerini incidensnek különös jelentősége van a koszovói probléma 

megoldására felkínált megoldások fényében, véli a civiltársadalom-fejlesztési központ. A 

több éves múltra visszatekintő temerini etnikai összetűzések nem hagynak alább a 

tartományi közigazgatás, a független testületek és a belügyi szervek minden erőfeszítése 

ellenére sem. Január 27-ére virradóra két ízben is megvertek öt magyar nemzetiségű 

fiatalt. Nagyon komoly jelek utalnak arra, hogy ezeket a fiatalokat kizárólag etnikai 

hovatartozásuk miatt bántalmazták. 

 

Mélyponton az EU támogatottsága Szerbiában 
2013. január 29. – Vajdaság Ma 

A polgároknak mindössze 41 százaléka támogatja ma Szerbiában az uniós csatlakozást és 

ez a legalacsonyabb támogatottság az utóbbi évtizedben, írja a Danas napilap. A tavaly 

decemberben a szerbiai kormány eurointegrációs irodájának megbízásából elvégzett 

felmérés azt mutatja, hogy 2012 második felében tovább csökkent az EU iránti lelkesedés, 

a tavaly júniusi eredményekhez képest nyolc százalékkal. 

 

Zentán járt Bojan Pajtić kormányfő 
2013. január 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ma Zentára látogatott dr. Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke, aki Nebojša 

Malenković, a Tartományi Nagyberuházási Alap megbízott igazgatója, valamint a zentai 

községi elöljárók társaságában megtekintette a Népkertben található termálkutat, 

valamint az épülő sportcsarnokot is. A termálkút fúrásának munkálatai nemrég fejeződtek 

be. A több mint ötvenöt fokos vizet kb. kilencszázötven méteres mélységből nyerik. Dr. 

Bojan Pajtić kiemelte, a termálvíz igen hasznos geotermikus forrás, amely nemcsak Zenta, 

hanem Vajdaság szempontjából is gazdasági fejlődést eredményezhet. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5422/Etnikai-valsagspiral.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5420/Melyponton-az-EU-tamogatottsaga-Szerbiaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14823/Zentan-jart-Bojan-Pajtic-kormanyfo.html
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DS: állítsák meg a Vajdaság autonómiája elleni kampányt 
2013. január 29. – Vajdaság Ma 

A Demokrata Párt (DS) kedden feltette a kérdést a szerbiai parlamentben, mit tesz a 

kormány annak érdekében, hogy megállítsa a Vajdaság autonómiájának megszüntetésére 

irányuló kampányt. A képviselői kérdésekre szánt időben Janko Veselinović, a DS tagja 

arra figyelmeztetett, hogy intézményes és intézményeken kívüli kampány folyik Vajdaság 

autonómiájának megszüntetésére, és olyan légkör van kialakulóban, amelyben ezt meg is 

lehet tenni. 

 

Szabadka bekerült a szecessziós városok hálózatába 
2013. január 29. – Vajdaság Ma 

Szabadka is bekerült abba a szűk körbe, amelynek világszerte csupán huszonegynéhány 

város a tagja, a szecessziós városok hálózatába. Amit a szabadkaiak mindig is tudtak, hogy 

szülővárosukat leginkább a szecessziós stílusú épületek határozzák meg, azt most a Réseau 

Art Nouveau Network szervezet a portugáliai Aveirben megtartott január 25-ei évi 

közgyűlésén is megállapították. Az Art Nouveau Network 1999-ben alakult, azok az 

európai városok alapították, amelyekben sok szecessziós épület található. A hálózat célja, 

hogy tudatosítsa az emberekben a szecessziós örökség kulturális jelentőségét.  

 

Nem csak a magyar tanulók létszáma csökken 
2013. január 29. – Nagy Magdolna - Magyar Szó 

A folyó tanév iratkozási eredményeit elemezte kedden a Tartományi Képviselőház 

oktatási-, tudományos-, művelődési-, ifjúsági- és sportbizottsága, mint azt egyébként teszi 

sok éve. Alapos kimutatás készül ugyanis a tartományi szervekben az oktatásban 

észlelhető jelenségekről és változásokról, melyet a bizottság a képviselőház elé terjeszt 

elfogadásra. A vaskos, számoktól hemzsegő kimutatások sok részletre rámutatnak az 

iskolai előkészítéstől kezdődően a középfokú oktatásig, a nemzeti megoszlástól kezdődően 

az állami és magániskolák arányán át a fejlődési zavarokkal küszködők oktatási 

felöleléséig. 

 

Plakátháború a központban 
2013. január 29. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Újvidék központjában a napokban újabb plakátháború kezdődött, ezúttal a Vajdasági Párt 

ragasztotta át az ún. Harmadik Szerbia szlogenjeit. A sárga-kék-zöld színű plakátokon a 

következő szöveg olvasható: Vajdaság Köztársaság – Szabadságot Vajdaságnak. A 

Harmadik Szerbia párt közleményben tiltakozott, mert ismeretlen tettesek összetörték a 

Szabadság híd közelében elhelyezkedő óriásplakátjukat, amelyen azt hirdették, Újvidék 

Szerbia fővárosa. A Vajdasági Párt közleményben fordult a közvéleményhez, ebben többek 

között az áll, hogy nem engedik meg, hogy megismétlődjön az 1988-as joghurtforradalom, 

amikor gyakorlatilag megszüntették Vajdaság autonómiáját. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14822/DS-allitsak-meg-a-Vajdasag-autonomiaja-elleni-kampanyt.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14821/Szabadka-bekerult-a-szecesszios-varosok-halozataba.html
http://www.magyarszo.com/hu/1866/kozelet_oktatas/91336/Nem-csak-a-magyar-tanul%C3%B3k-l%C3%A9tsz%C3%A1ma-cs%C3%B6kken.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1865/vajdasag_ujvidek/91364/Plak%C3%A1th%C3%A1bor%C3%BA-a-k%C3%B6zpontban.htm
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Tankönyvek az integrált oktatás szolgálatában 
2013. január 30. - Berényi Ilona – Magyar Szó 

A TANOM-pedagógus-továbbképzésen a vendégelőadó dr. Czékus Géza biológus volt, a 

szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanára és tanszékvezetője. A Tankönyvek az 

integrált oktatás szolgálatában címmel taglalta korunk tanítási lehetőségeit az általános 

iskola 1–4. osztályaiban. Elmondta: „Az 5–10 éves gyerekek pszichofizikai sajátossága, 

hogy a világot egészben látják és élik meg.” Ennek ellenére, részben már az óvodában, de 

főleg az első osztálytól kezdve az egész képe „beskatulyázott” tantárgyakra bomlik. 

 

Rovásnévtábla avatás Szelmencen - Egy község két országban 
2013. január 29. – Kárpátinfo 

Hideg téli napra virradtak december 22-én szelmenc lakói, valamint a táblaavatásra 

érkező vendégek: Kovács Béla EP-képviselő, Markó István XIV. kerületi önkormányzati 

képviselő, Dr. Gyüre Csaba országgyűlési képviselő, Sípos László a Rovás Alapítvány 

elnöke, munkatársaik, kísérőik és a sajtó képviselői. A táblaavatás megelőzően Illár József, 

Kisszelmenc polgármestere vendégség keretén belül bemutatta a településrésszel egy 

közigazgatási egységben található Palágykomoróc és Kisszelmenc falvakat. 

 

Ügyészségi vizsgálatok az UNE ösztöndíjak ügyében 
2013. január 30. - Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség vizsgálatot indított az Ungvári Nemzeti Egyetemen 

megvont hallgatói ösztöndíjak ügyében. Továbbá az ügyészség elrendelte a Zakarpattya 

online-on közétett Az Ungvári Nemzeti Egyetemen bizottság dönt majd az ösztöndíjak 

megítéléséről a „társadalmi aktivitás" függvényében című cikkben leírt adatok 

hitelességének vizsgálatát. A hatályos törvénnyel ellentétben az egyetem rektora, Fedir 

Vascsuk önkényesen bevezette a felsőoktatási intézményben az úgynevezett „bizalmi 

vizsgaidőszakot", melynek értelmében több „kedvezményezett" diák mentesült a vizsgák 

alól, jegyeiket bizonyos „társadalmi tevékenységekért" cserébe kapták, az oktató pedig 

köteles volt a „hallgatói önkormányzat szervezeti képviselőinek" utasítására a javasolt 

jegyeket beírni a leckekönyvbe és a tanári vizsgalapra. 

 

Megérkeztek a szerződések 
2013. január 29. - Népújság 

A múlt héten a belügyi tárcán belül tevékenykedő Nemzetiségi Szakszolgálat némi késéssel 

kiküldte a magyar önkormányzatoknak, illetve a tájékoztatási intézetnek a 2013-as évről 

szóló támogatási szerződést. Így az említett öt községi önkormányzat, a csúcsszervezet, 

illetve az MNTI működése is a tavalyi összegek erejéig biztosított. A jó hír ellenére az 

említett önkormányzatok, illetve intézet számláira még nem érkeztek összegek, a 
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http://www.magyarszo.com/hu/1866/kozelet_oktatas/91337/Tank%C3%B6nyvek-az-integr%C3%A1lt-oktat%C3%A1s-szolg%C3%A1lat%C3%A1ban.htm
http://karpatinfo.net/cikk/kultura/rovasnevtabla-avatas-szelmencen-egy-kozseg-ket-orszagban
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/16476-ugyeszsegi-vizsgalat-az-une-osztondijak-ugyeben
http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/5883-megerkeztek-a-szerzdesek
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minisztérium ígérete szerint azonban az egyébként egyhónapos lefutású havi igényléseket 

a januári esetében meggyorsítják. 

 

Egy éve van magyar gyermekovi 
2013. január 29. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 2012-ben egy következő lépést tett, hogy 

tartományunk legkisebbjei is megtanulják és ápolják a magyar nyelvet. A már ismert 

magyar gyermekóra mellett szeptember óta Gaal Zita magyar nyelvű óvónő vezetésével egy 

további tanfolyamra is sor kerül óvodás korú gyermekeknek. Keddenként, hetente egy 

alkalommal sajátíthatják el játékosan és zenés módon az óvodások a magyar nyelv alapjait 

a kultúrgyesület felsőőri székházában. A tanfolyam a kultúrgyesület tagjaínak félévente 10 

euróba, nem tagoknak 1 euróba kerül. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/177453/
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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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