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Németh Zsolt: szimbolikus agresszió a székely zászló kitűzésének tiltása 
2013. február 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

A magyar külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint „zászlóháború dúl” a 

Székelyföldön. Németh Zsolt ezt azon a keddi ünnepségen mondta, amelyen Budafok-

Tétény polgármesteri hivatalának falára kitűzték a székely lobogót. Az államtitkár úgy 

fogalmazott: azáltal, hogy Kovászna és Hargita megye kormánymegbízottai körlevélben 

tiltották meg a székely zászló kitűzését, „szimbolikus agressziónak vagyunk szemtanúi”. 

 

Rendőrkézen az óbecsei verekedők 
2013. február 5. - Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A rendőrség közleménye szerint kedden hat személy ellen indítottak szabálysértési 

eljárást, akiket a közrend megsértésével gyanúsítanak. Vasárnap valamivel éjfél után a 

város központjában három kiskorú gyanúsított és egy 18 éves társuk összeszólalkozott, 

majd összeverekedett V. V.-vel (1993) és R. J.-vel (1988). A verekedésben ketten könnyebb 

sérüléseket szenvedtek. Az esetről az óbecsei egészségház értesítette a rendőrséget. Mint 

ismeretes, a Vajdaság Ma hírportál tudósítása szerint Óbecse központjában a hétvégén 

néhány magyar fiatalt nemzeti alapon sértegetett, majd megtámadott egy szerbül beszélő 

fiatalokból álló csoport. 

 

Diszkrimináció miatt ítélték pénzbírságra Bogdan Diaconut 
2013. február 5. – Krónika 

Diszkriminációnak minősítette az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanács (CNCD) 

Bogdan Diaconu egy kijelentését, melyben szociáldemokrata politikus a magyar nyelvet az 

elnyomók nyelvének minősíti és egyéb, a magyarságot sértő kijelentéseket fogalmaz meg. 

 

Markó Attila: Brassó nem marad parlamenti képviselet nélkül 
2013. február 5. – transindex.ro 

A választások után tett ígéretéhez híven Brassó megye magyarságának képviseletét is el 

szeretné látni az elkövetkezendőkben – mondta Markó Attila, az RMDSZ Brassó megyei 

Képviselők Tanácsának (MKT) ülésén. Hozzátette: vállalását egyrészt parlamenti iroda 

működtetésével, fogadóórákkal, események, rendezvények támogatásával, valamint a 

megye magyar közösségével való közvetlen találkozással kívánja teljesíteni. 

 

EMNP: igen csekély mértékben sikerült megszólítani a kovásznai ellenzéki 
szavazóbázist 
2013. február 5. – transindex.ro 

Elismerte vereségét a Kovásznán tartott időközi polgármester-választáson az EMNP és 

közleményben gratulált Thiesz János újonnan megválasztott polgármesternek. A 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71099
http://www.magyarszo.com/hu/1872/vajdasag_obecse/91721/Rend%C5%91rk%C3%A9zen-az-%C3%B3becsei-vereked%C5%91k.htm
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71103
http://itthon.transindex.ro/?hir=31956
http://itthon.transindex.ro/?hir=31958
http://itthon.transindex.ro/?hir=31958
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dokumentum szerint az eredmények tükrében kijelenthető, az ellenzék választóbázisát 

jelentő szavazókat igen csekély mértékben sikerült megszólítani. 

 

Active Watch: Photoshoppal hamisította Kovászna Megye Tanácsa honlapját 
az Antena3 
2013. február 5. – transindex.ro, Magyar Hírlap 

Az Active Watch Sajtófigyelő Ügynökség a CNA-hoz fordult az Antena3 hírtelevízió január 

29-i, Sinteza zilei című adásában elhangzottak miatt. A műsorban azt állították, hogy 

Kovászna Megye Tanácsa honlapjának nincs román nyelvű verziója, ennek bizonyítására 

egy Photoshoppal hamisított képernyőmentést mutattak be – olvasható a sajtófigyelő 

közleményében. 

 

Háromszéki hadüzenet az Antena3 televíziónak 
2013. február 5. – maszol.ro 

A valóság meghamisítása és gyűlöletbeszéd miatt kéri az Antena3 televízió felelősségre 

vonását a háromszéki önkormányzat, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), az Active 

Watch Sajtófigyelő Ügynökség illetve több központi román napilap, így az Evenimentul 

Zilei és az Adevărul. 

 

Rendszeresen összesíti az RMDSZ a Mikó Imre jogvédelmi programban jelzett 
problémákat 
2013. február 5. – transindex.ro 

Az RMDSZ által elindított Mikó Imre jogvédelmi program célja olyan ingyenes erdélyi jogi 

tanácsadó-hálózat kialakítása, amely naponta eligazítást nyújt azon természetes személyek 

és magyar intézmények számára, akiket hátrány ért magyarságuk miatt – válaszolt a 

Transindex megkeresésére Kovács Péter. Az RMDSZ főtitkára elmondta, minden megyei 

irodában van egy felelős, akihez lehet fordulni ezekben a kérdésekben. Hozzátette: ez a 

személy nem feltétlenül jogász, de tudja, kihez kell fordulni információkért. 

 

Thiesz János: a turizmus és a kovásznaiak igényei sem szorulhatnak háttérbe 
2013. február 5. – transindex.ro 

Kovászna új polgármestere szerint a munkahelyeket és szolgáltatásokat teremtő 

befektetők akkor jönnek a városba, ha fejlett az infrastruktúra, kedvezőek a feltételek. 

 

Újabb budapesti kerületben tűzik ki a székely zászlót 
2013. február 5. – Erdély Ma, MTI 

A VII. kerületben – csatlakozva Budafok-Tétény önkormányzatának kezdeményezéséhez – 

kedden kitűzik a székely zászlót a helyi önkormányzat épületére – közölte Hanczár János, 

Erzsébetváros önkormányzatának művelődési referense. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31961
http://itthon.transindex.ro/?hir=31961
http://maszol.ro/index.php/belfold/8280-haromszeki-haduzenet-az-antena3-televizionak
http://itthon.transindex.ro/?hir=31962
http://itthon.transindex.ro/?hir=31962
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19514
http://erdely.ma/autonomia.php?id=135093&cim=ujabb_budapesti_keruletben_tuzik_ki_a_szekely_zaszlot
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Kockázatos az etnikai régiósítás a románok szerint 
2013. február 5. – manna.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma 

A románok csaknem fele kockázatnak tekinti az ország új régióinak kialakítása 

szempontjából azt, hogy etnikai alapon különítsék el a magyarokat egy általuk többségben 

lakott régióban - derült ki egy kedden közzétett közvélemény-kutatásból. A kolozsvári 

IRES közvélemény-kutató intézet azt vizsgálta, hogy milyen elvárásaik és félelmeik vannak 

a románoknak a tervezett új régiókkal kapcsolatban. 

 

Egy személy okolható a zászlórongálásért 
2013. február 5. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A térfigyelő biztonsági kamerák felvételei alapján biztos, hogy egy személy rongálta meg a 

Sepsiszentgyörgyön a prektúrával szemben kifeszített román zászlót. A rendőrségnek 

egyelőre nem sikerült azonosítania az illetőt. 

 

Magyar fiatalokat zaklat a rendőrség Sepsiszentgyörgyön 
2013. február 6. – Krónika 

Magyar fiatalokat gyanúsít a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság a román zászló 

megrongálásával. Bedő Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) sepsiszentgyörgyi 

elnöke elmondta, két fiatal kereste meg, akik elpanaszolták, hogy beidézték a rendőrségre, 

több órán át vallatták őket, bár tanúkkal tudták igazolni, hol voltak, amikor a prefektúra 

előtti óriászászlót felhasították.  

 

Cáfol az RMDSZ 
2013. február 6. – Krónika 

Nem kizárólag a Magyar Polgári Párt (MPP) érdeme, hogy kikerülnek a magyar nyelvű 

utcanévtáblák Bánffyhunyadon, Mircea Moroșan polgármester ugyanis már korábban 

jelezte: a törvény kötelezi őt a kétnyelvű táblák felszerelésére, várhatóan erre március 15-

éig kerülhet sor, az elöljáró ezzel a gesztussal, nemzeti ünnepük alkalmából kívánja 

meglepni a bánffyhunyadi magyar közösséget – nyilatkozta tegnap  Döngölő Csaba, az 

RMDSZ bánffyhunyadi alelnöke. 

 

Lecserélik a magyar igazgatókat 
2013. február 6. – Krónika 

Megkezdődtek az igazgatócserék az önkormányzatokhoz tartozó intézményekben Szatmár 

megyében az USL szövetség nagyarányú győzelmét követően – elsőként az Apaserv Rt. 

Regionális vízszolgáltató vezérigazgatóját, Leitner Jánost mozdította el hétfő délután a 

vállalat szociálliberális többségű igazgatótanácsa. 
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http://manna.ro/porta/kockazatos-az-etnikai-regiositas-a-romanok-szerint-2013-02-05.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/egy-tettes-okolhato-a-zaszlorongalasert
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Dekrétumok és állampolgárság a magyar EP-egypercesekben 
2013. február 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

A Beneš-dekrétumokról, a szlovákiai magyarok állampolgárságáról, illetve a 

kisebbségellenes megnyilvánulásokról is szóltak magyar európai parlamenti (EP-) 

képviselők a testület strasbourgi plenáris ülésén, a hétfő éjjel elhangzott egyperces 

felszólalások között. 

 

A Bánk bán ősbemutatójára emlékeznek Kassán 
2013. február 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

A Bánk bán ősbemutatójának emléket állítva kívánja meghonosítani a Kassai Magyar 

Kultúra és Történelem Napját a Csemadok helyi szervezete, amely a bemutató idei kerek 

évfordulója alkalmából először tart ünnepi megemlékezést Kassán. 

 

Kerekasztal: nem a pártoknak 
2013. február 6. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A Kerekasztal nem tudja elfogadni sem a Híd, sem az MKP felkérését a megyei választási 

együttműködésre – döntött a civil ernyőszervezet. A Híd múlt héten kérte az 

ernyőszervezetet, működjenek együtt az év végi megyei választásokon, az MKP levélben 

értesítette a civileket a listájukon való indulás lehetőségéről. 

 

Magyar újságírói szak a láthatáron 
2013. február 6. – Jakab István – Szabad Újság 

Már az idén, ősztől kezdődően a pozsonyi egyetem bölcsészettudományi karának magyar 

nyelvi és irodalmi tanszékén megindul a magyar újságírói szak résztagozatának kiépítése. 

„Kreatív írás szakának” keresztelték el a létrehozók az új tagozatot, nehogy valaki 

összetévessze a kar szlovák nyelvű újságírói szakával. 

 

Gyártják a nemzeti hősöket 
2013. február 6. - Szilvássy József - Pozsony 

Tudatos történelemgyártás zajlik Szlovákiában, olyannyira, hogy az Athénban az ország 

huszadik évfordulója alkalmából fellépő művészei Bartók Bélát szlovákként tüntették fel, 

Liszt Ferenc szlovák gyökereit emlegették és Brahms Magyar táncairól azt bizonygatták, 

hogy azokat a cigányzene ihlette. Jellemző példa Márai Sándor személye is, hiszen míg 

korábban sokáig nevét sem lehetett kiejteni, idén pedig Kassán a kulturális rendezvények 

középpontjába került, bár több helyen „elfeledett kassai íróként” tüntetik fel. Az 

igazsághoz természetesen az is hozzátartozik, hogy Kassán Márai teret avattak és Dusan 

Caplovic szlovák oktatási miniszter az avatáskor kiemelte, hogy az író magyar volt. 
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http://www.bumm.sk/78353/dekretumok-es-allampolgarsag-a-magyar-ep-egypercesekben.html
http://www.szabadujsag.com/kultura/8479-a-bank-ban-osbemutatojara-emlekeznek-kassan
http://nol.hu/kulfold/20130206-gyartjak_a_nemzeti_hosoket
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Szigorítások és könnyítések a honosítási eljárásban 
2013. február 5. – Pannon RTV 

Szigorú jogszabályváltozásokkal próbálják megszüntetni a magyar állampolgársággal 

visszaélők számát – mondta Korsós Tamás, Magyarország szabadkai főkonzulja. A 

változások között könnyítések is életbe lépnek, valamint folytatják a kihelyezett konzuli 

napok megszervezését. 

 

Kihelyezett fogadónap volt Bácsföldváron 
2013. február 5. - Magyar Szó 

Kedden a bácsföldvári helyi közösség épületében, a VMDK bácsföldvári tagozatának 

szervezésében első alkalommal tartott kihelyezett fogadónapot a faluban Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusa. Ennek során Gara Katalin konzul és munkatársai 130 honosítási 

kérelmet vettek át. Györe István, a VMDK bácsföldvári tagozatának alelnöke azt ígéri: ha 

ismét összejön legalább hetven érdeklődő, újabb fogadónapot szerveznek a faluban. 

 

Pajtić elítélte a legutóbbi incidenseket és erőszakos cselekményeket 
2013. február 5. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő elítélte az elmúlt napokban Temerinben és Óbecsén 

történt incidenseket. A tartományi kormány elnöke felszólította az illetékes 

intézményeket, hogy azonnal reagáljanak maximális erőbevetéssel, így minél előbb 

tisztázódhassanak az incidensek körülményei és azon állítások igazságértéke is, amelyek 

szerint az incidenseket etnikai feszültség váltotta ki. 

 

Topolya: Új autó a Bambinak 
2013. február 5. – Vajdaság Ma 

Új gépjárművel gazdagodott a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény. Az 

önkormányzat képviseletében egy Fiat Punto gépkocsit adott át ma délután Kókai 

Mernyák Melinda községi elnök. Mint mondta, az autó 800 000 dinárba került, de a 

szolgáltatás, amelyet vele végeznek, sokkal nagyobb értékű. 

 

Először Vajdaságban és Belgrádban lehetnek választások 
2013. február 6. – Magyar Szó 

Miközben az előrehozott köztársasági választásokról folynak a találgatások, a hatalmon 

lévő pártok Vajdaságban és a fővárosban szeretnék elérni az idő előtti szavazást, írja a 

Večernje novosti. A lap szerint a hatalmi pártok arra számítanak, hogy egy bizonyos idő 

elteltével a Demokrata Párt népszerűsége megcsappan Belgrádban és akkor lehetőségük 

lesz a fővárosi többség megváltozatására. Az értesülések szerint e folyamatot gerjeszti az 

Ivica Dačić és Dragan Đilas közötti elmérgesedett viszony is. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=44992
http://www.magyarszo.com/hu/1872/vajdasag_obecse/91720/Kihelyezett-fogad%C3%B3nap-volt-B%C3%A1csf%C3%B6ldv%C3%A1ron.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14873/Pajtic-elitelte-a-legutobbi-incidenseket-es-eroszakos-cselekmenyeket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14872/Topolya-Uj-auto-a-Bambinak.html
http://www.magyarszo.com/hu/1873/kozelet_politika/91773/El%C5%91sz%C3%B6r-Vajdas%C3%A1gban-%C3%A9s-Belgr%C3%A1dban-lehetnek-v%C3%A1laszt%C3%A1sok.htm
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Lesznek-e cirill betűs helynévtáblák Vukováron? 
2013. február 5. – Vajdaság Ma 

Lehet-e a horvátországi Vukovár nevét cirill betűkkel (BYKOBAP) írni? A Duna partján 

fekvő, sokat szenvedett város nevének írásmódja kényes kérdés, amelyre előbb-utóbb 

választ kell adniuk az Európai Unióba igyekvő Horvátország polgárainak. Több mint húsz 

évvel a települést romba döntő szerb ostrom után Vukovár mintegy próbaköve annak, 

vajon a horvátok készek-e elfogadni a kisebbségi jogokra vonatkozó uniós előírásokat, 

amikor hazájuk július elsején az Európai Unió 28. tagállamává válik. 

 

Újabb sikeres magyar bál Vukováron 
2013. február 5. – Új Magyar Képes Újság 

A Vukovári Magyarok Egyesülete február 2-án, szombaton ötödik alkalommal rendezett 

magyar bált. 

 

Tisztábbak-e a tisztázatlan dolgok? 
2013. február 5. – RTV Slovenija Hidak 

Problématisztázó jellege volt a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 

rendkívüli ülésének. Három témakörről tárgyaltak a tanácstagok: a Lendvai Kétnyelvű 

Középiskola finanszírozásáról szóló szabályzatról, az Oral History SI – HU projekt 

megvalósításáról, valamint a csúcsszervezet elnökét érintő ügyekről. 

 

Itt a kijózanodás ideje! 
2013. február 5. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László, nemzetiségi parlamenti képviselő Lendván, a Bánffy Központban tartott 

Képviselői Fórumot. Ezen több területre vonatkozó kérdés vetődött fel, amelyről a 

jelenlevők eszmét cseréltek. Ilyen például az állami intézmények központosítása, az 

idegenforgalom, a gazdaság és az ökológia, valamint a gyűlöletbeszéd. 

 

Központi Szövetség: körlevél 
2013. február 5. – Volksgruppen 

Körlevélben fordult az ausztriai magyarsághoz az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége, a közte és más szervezetek között kialakult ellentétek 

megszüntetését szorgalmazva. „Csakis szerves közösségként lehet életképes az ausztriai 

magyarság, akkor, ha olyan közösségként tartják számon, amelyben az összetartó erő 

képessé tesz közös gondolkodásra, cselekvésre”, fogalmaztak a levélben. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5434/Lesznek-e-cirill-betus-helynevtablak-Vukovaron-.html
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4204-ujabb-sikeres-magyar-bal-vukovaron
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5598
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5596
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/177764/
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Nyári nyelvtábor – jelentkezés 
2013. február 5. – Volksgruppen 

Idén is tervezi a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület a nyári nyelvtábor megrendezését. A 

gyerekeknek ismét lehetőségük lesz a szünidőben, a Balaton parton a magyar nyelv játékos 

elsajátítására és gyakorlására. A táborra már most lehet jelentkezni. 
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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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