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Orbán Viktor levele a határon túli magyar állampolgároknak 
2013. február 9. – MTI, hirado.hu 

Levelet küldött a határon túl élő magyar állampolgároknak Orbán Viktor kormányfő, mert 

a kabinet őket is be akarja vonni a nemzeti konzultáció rendszerébe. A levélben a 

miniszterelnök Magyarország új állampolgárait köszönti. „Nagy elégtétel a magyarság 

számára, hogy az állampolgárság kiterjesztésével immár az anyaország polgárai lehetünk, 

bárhol is élünk a világban” - írta, hozzátéve, hogy mindez nemcsak elégtétel, hanem 

lehetőség is egyben. „Megszervezhetjük magunkat, újra együtt kormányozhatjuk 

Magyarországot, és mindannyian beleszólhatunk a nemzet jövőjébe” - állapította meg. 

 

Megjelentek a külhoni magyarságnak szóló pályázatok 
2013. február 9. – MTI, hirado.hu 

Megjelentek a külhoni magyarságnak szóló pályázati felhívások a Bethlen Gábor 

Alapkezelő honlapján.  

 
Băsescu-Orbán: óvatosan a nacionalizmussal 
2013. február 10. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

Felelőtlenség a magyar-román vitát nacionalista hangulatkeltésre használni - Traian 

Băsescu elmondása szerint erre a következtetésre jutottak Orbán Viktorral Brüsszelben, 

amikor szóba került közöttük a székelyzászló-ügy. Băsescu a beszélgetésről beszámolva azt 

mondta: "valóban nevettem, de azt mondtam: csak óvatosan a zongorával a lépcsőházban, 

óvatosan a nacionalizmussal. Orbán Viktor nagyon pozitívan reagált, szerinte is 

önmérsékletre kell intenünk a feleket. 

 

Az MPP-vel tárgyalt Kolozsváron az RMDSZ 
2013. február 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Románia közigazgatásának tervezett átalakításáról, az európai polgári kezdeményezésről 

és a székelyzászló-ügyről tárgyalt Kolozsváron az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) 

elnöke. A találkozóról Kelemen Hunor RMDSZ-elnök tett említést, a csütörtöki 

találkozóval a szövetség nyitottságát példázta. 

 

Csángóbál virtuózokkal és amatőrökkel 
2013. február 11 – Krónika  

Tizenhetedik alkalommal szervezték meg a budapesti Petőfi-csarnokban a Csángó Bált, 

amellyel a szervezők a közvélemény figyelmét szeretnék felhívni a moldvai magyarság létét 

fenyegető társadalmi és gazdasági folyamatokra. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/02/09/15/Orban_Viktor_levele_a_hataron_tuli_magyar_allampolgaroknak.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/02/09/13/Megjelentek_a_kulhoni_magyarsagnak_szolo_palyazatok.aspx?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=32026
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71221
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=71240
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=71240
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A Kárpát-medencére kitekintő projektet indítanak a magyar levéltárak 
2013. február 9. – MTI, bumm.sk 

A történelmi Magyarország lakóiról, tanulóiról megmaradt hiteles személyi adatok 

gyűjtését tűzték ki célul a magyar levéltárak az egész Kárpát-medencére kitekintő országos 

projektben. A program célja informatika eszközökkel feltárni a történelmi Magyarország 

lakóiról megmaradt hiteles személyi adatokat a 16. századtól kezdve megmaradt iskolai és 

egyházi anyakönyvek alapján, s ezt közkinccsé tenni. 

 

Fodor Pál: a bölcsészettudomány nemzetstratégiai kérdés 
2013. február 10. – MTI, hirado.hu 

A bölcsészettudomány nemzetstratégiai kérdés, mértékadó szerepet kell játszania a 

nemzeti közösség identitásának megőrzésében - mondta Fodor Pál, a Magyar Tudományos 

Akadémia egy évvel ezelőtti átszervezésekor létrejött Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

(BTK) főigazgatója. 

 

„Mesterházy Attila ezt azonnal hagyja abba” 
2013. február 10. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Bocsánatkérésre szólította fel Szanyi Tibor szocialista képviselő gyulai kijelentései miatt 

Mesterházy Attilát, az MSZP elnökét Kovács Péter fideszes honatya. 

 

MSZP: inkább a Fidesz kérjen bocsánatot 
2013. február 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Az MSZP szerint nem Mesterházy Attilának kell bocsánatot kérnie, hanem a Fidesznek és 

Orbán Viktornak, „a nemzetet megosztó és a magyar embereket elszegényítő intézkedései 

miatt” - reagált Török Zsolt, az ellenzéki párt szóvivője a Kovács Péter fideszes képviselő 

vasárnapi sajtótájékoztatóján elhangzottakra. 

 

Szanyi "románozása" miatt magyarázkodott Mesterházy 
2013. február 10. – maszol.ro 

Helytelennek nevezte Szanyi Tibor románozós kijelentését Mesterházy Attila, az MSZP 

elnöke, aki pontosabb fogalmazásra szólította fel hétvégén a szocialista országyűlési 

képviselőt. Mesterházy Attila szerint párttársa csak arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a 

február 5-i gyulai békemeneten ezúttal román anyanyelvű résztvevők is voltak - miközben 

az egyik korábbi fővárosi megmozduláson lengyel szimpatizánsok tüntettek a kormány 

mellett. 

 

Miskolci „románozás”: Kriza már nem várja Mesterházy válaszát 
2013. február 10. – maszol.ro, MTI 

Kriza Ákos miskolci polgármester (Fidesz-KDNP) nem várja tovább Mesterházy Attilának, 

az MSZP elnökének válaszát azon kérdésére, hogy őszintén gondolta-e bocsánatkérését, 

amelyet Kolozsváron az erdélyi és a határon túli magyarok irányában tett. Budapesti 
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http://www.bumm.sk/78540/a-karpat-medencere-kitekinto-projektet-inditanak-a-magyar-leveltarak.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/02/10/10/Fodor_Pal_a_bolcseszettudomany_nemzetstrategiai_kerdes_.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/belfold/mesterhazy-attila-ezt-azonnal-hagyja-abba-1137606
http://itthon.transindex.ro/?hir=32027
http://maszol.ro/index.php/kulfold/8491-megmagyarazta-mesterhazy-a-szanyi-qromanozasatq
http://maszol.ro/index.php/kulfold/8499-miskolci-romanozas-kriza-mar-nem-varja-mesterhazy-valaszat
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sajtótájékoztatóján elmondta: korábbi levele annak apropóján született, hogy miközben 

Mesterházy Attila Kolozsváron bocsánatot kért, szocialista párttársai Miskolcon listázzák 

az erdélyi magyarokat, s őt arra szerették volna kényszeríteni, hogy az általuk készített 

listából emelje ki azokat az intézményvezetőket, akik Erdélyben vagy a határokon túl 

születtek. 

 
Májusban Csíkszeredában tartja kongresszusát az RMDSZ 
2013. február 8. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, Nyugati Jelen, maszol.ro 

Május 25-én Csíkszeredában tartja soron következő kongresszusát a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) – jelentette be pénteken Kolozsváron Kelemen Hunor, a 

szövetség elnöke. Kelemen Hunor emlékeztetett arra, hogy a soron következő 

kongresszusnak nem lesz feladata a tisztújítás, azon a szövetség programját és 

alapszabályát módosítják. 

 

A hoki és az autonómia élharcosai 
2013. február 8. – Józsa Csongor – manna.ro 

Az egyik legnagyobb példányszámú és legnagyobb presztízsű újság a HSC Csíkszeredáról 

ír. A csapatról, melynek tagjai Székelyföld felirattal a mezükön lépnek jégre minden egyes 

meccsükön. Ahol a szurkolók magyarul skandálnak, ahol román mezben a játékos székely 

himnuszt énekel. 

 

Bogdán Zsolt is beszáll a beiskolázási kampányba 
2013. február 8. – maszol.ro 

Olyan neves közéleti személyiségek is beszállnak újdonságként idén az RMDSZ által 

kezdeményezett „Minden magyar gyermek számít" beiskolázási kampányba, akik 

magyarul végezték tanulmányaikat, de román környezetben lettek sikeresek. Bogdán Zsolt 

színművész, Guttmann Szabolcs építész, Bognár Enikő kolozsvári vállalkozó és Horváth 

István szociológus is arra bíztatják majd a vegyes házasságban élő szülőket, hogy írassák 

magyar iskolába a gyermekeiket – hangsúlyozta Kovács Péter. 

 

„Maros, Hargita és Kovászna megyék életképes régiót alkothatnának” 
2013. február 8. – Nyugati Jelen 

Maros, Hargita és Kovászna megyék életképes régiót alkothatnának – jelentette ki Borbély 

László, az RMDSZ politikai alelnöke, hozzátéve, hogy javítani fognak a Szövetség által 

kidolgozott regionális átszervezés projektjén, amely 12-16 kisebb régiót feltételez. Borbély 

László sajtótájékoztatóján kifejtette, az RMDSZ az egyetlen alakulat, amely a területi 

átszervezésről szóló törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe, és ennek már csaknem 

három éve. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135317&cim=majusban_csikszeredaban_tartja_kongresszusat_az_rmdsz
http://manna.ro/sport/a-hoki-es-az-autonomia-elharcosai-2013-02-08.html
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/8428-bogdan-zsolt-is-a-hangjat-adja-a-beiskolazasi-kampanyhoz
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/maros_hargita_es_kovaszna_megyek_eletkepes_regiot_alkothatnanak.php
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Marosvásárhelyi RMDSZ: lezárult a tagregisztráció, kedden elnökválasztás 
2013. február 8. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Lezárult az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének tagregisztrációja, teljesültek a kitűzött 

feltételek, február 12-én, kedden pedig közgyűlést tartanak, amelyen megválasztják az 

elnököt és a vezetőtestületet. 

 

A politikai helyzettől függ a Mikó-ügy 
2013. február 8. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Óvatos a Mikó-ügyben a legfelsőbb ítélő és semmitőszék által hozandó döntés kapcsán 

Markó Attila parlamenti képviselő. A honatya a per hosszúságát a politikai helyzettől teszi 

függővé. 

 

Túldimenzionált a székelyzászló-ügy? 
2013. február 8. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Markó Attila képviselő szerint egyszerűen túl van értékelve a székely zászló körül 

kirobbant, diplomáciai szintre jutott konfliktus. A honatya ugyanakkor úgy látja, 

elsődlegesen figyelemelterelő célja van. 

 

A Mikó Imre jogvédő irodára koncentrál Markó Attila 
2013. február 8. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Hamarosan megnyitja képviselői irodáját Sepsiszentgyörgyön Markó Attila parlamenti 

képviselő, de energiáit elsődlegesen a szintén az elkövetkezendő hetekben létrejövő Mikó 

Imre jogvédő iroda hatékony működésére áldozná a honatya. 

 

Székely zászlót tűznek ki a magyarországi önkormányzatok és szervezetek 
2013. február 8. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Hargita és Kovászna megyével való szolidaritásként több magyarországi önkormányzat 

illetve szervezet is kihelyezi a székely zászlót székhelyének homlokzatára, miután a két 

erdélyi megye prefektusai körlevélben tiltották meg a székely zászló használatát. 

 

Az Európai polgári kezdeményezésről egyeztetett az RMDSZ és az SZNT 
2013. február 8. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az európai polgári kezdeményezésről Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. A megbeszélésről kiadott SZNT-közlemény szerint 

Kelemen Hunor megerősítette: jónak tartják a Székely Nemzeti Tanács európai polgári 

kezdeményezését, és úgy vélte, az összhangban van az RMDSZ céljaival is. Kelemen Hunor 

pénteki kolozsvári sajtótájékoztatóján úgy vélte, az RMDSZ és az SZNT tervezete 

kiegészítik egymást. Reményét fejezte ki, hogy mindkét tervezet kiállja az Európai 

Bizottság előzetes vizsgálatának a próbáját, és mindkét tervezethez kezdhetik gyűjteni az 

aláírásokat. Az MTI kérdésére hozzátette, egymás aláírásgyűjtésének a támogatásáról csak 

akkor egyeztetnek, ha mindkét tervezet zöld utat kap az Európai Bizottságtól. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/marosvasarhelyi-rmdsz-lezarult-a-tagregisztracio-kedden-elnokvalasztas
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/pozitivan-alakulhat-a-miko-ugy
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tuldimenzionalt-a-szekelyzaszlo-ugy
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-miko-imre-jogvedo-irodara-koncentral-marko-attila
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71218
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71219
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Zászlóügy: tüntettek a bukaresti magyar nagykövetségnél 
2013. február 8. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Tucatnyi tüntető gyűlt össze a bukaresti magyar nagykövetség előtt péntek délután, és 

román nemzeti lobogókat tűztek ki a külképviselettel szemben lévő kerítésre. A 

demonstrálók a székely és általában minden idegen zászló Románia területén való kitűzése 

ellen tiltakoztak, ugyanakkor elítélték Magyarország beavatkozását a székelyföldi zászló-

vitába. 

 

Pénteken is írtak a romániai lapok a székelyzászló-ügyről 
2013. február 8. – Erdély Ma, MTI 

A pénteki romániai lapok többsége mind a magyar, mind a román kormányt felelősnek 

tartja azért, hogy éles vita alakult ki közöttük a székely zászló ügyében, reagálásukat 

túlzónak tartja, ami szerintük csak mögöttes érdekekkel magyarázható. 

 

Székelyzászló-ügy – Kelemen Hunor: nem visz előbbre a nacionalista kártya 
2013. február 8. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Nem viszi előbbre Románia ügyeit a nacionalista kártya kijátszása – jelentette ki egy 

pénteki kolozsvári sajtótájékoztatón Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) elnöke. Kelemen Hunor természetesnek ítélte, hogy a közösségek 

használják szimbólumaikat. Az RMDSZ elnöke úgy vélte, mesterségesen duzzasztották fel 

a székelyzászlós konfliktust, pedig sem Magyarországnak, sem Romániának nem érdeke a 

feszültségek kiélezése. 

 

Toró T. Tibor: ebben a zászlóháborúban nem a zászló a tét 
2013. február 8. – Erdély Ma, Duna Tv 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a Magyar Televízió Ma reggel című 

műsorának vendégeként a székely zászló kitűzésének fontosságáról szólva azt mondta, 

hogy ez jelzi Székelyföld sajátos jogállását, amely eddig még csak a szívekben létezik, 

papíron sajnos sehol. Az EMNP elnöke úgy véli, hogy a zászlóháborúban egy tapodtat sem 

szabad visszalépnünk, mert ehhez nekünk jogunk van, de igazából nem a zászló a tét, 

hanem az alkotmánymódosítás és a területi, közigazgatási reform, amely előtt most 

Románia áll. Ott vannak az igazi tétek a magyarok, és az egész ország számára, a felfújt 

zászlóháború pedig éppen ezt akarja elrejteni, hangsúlyozta Toró. 

 

Borbély véleménye a székely zászlós „háborúról” 
2013. február 9. – Erdély Ma 

Amennyiben a magyar pártok kampányfogás céljából tűzték ki a székely zászlót 

Magyarországon, ebből komoly probléma lehet – nyilatkozta Borbély László, az RMDSZ 

politikai alelnöke. Ebből kiindulva, felhívta a szomszédos ország politikai szereplőinek a 

figyelmét, ne gerjesszenek az ottani politikai viták által nálunk is kényes helyzetet, ugyanis 

ez nem a legjobb alkalom a feszültség keltéséhez. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71220
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135302&cim=penteken_is_irtak_a_romaniai_lapok_a_szekelyzaszlo_ugyrol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135314&cim=szekelyzaszlo_ugy_kelemen_hunor_nem_visz_elobbre_a_nacionalista_kartya
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135319&cim=toro_t_tibor_ebben_a_zaszlohaboruban_nem_a_zaszlo_a_tet_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135333&cim=borbely_velemenye_a_szekely_zaszlos_haborurol_video
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Corneliu Grosu: Maros megyében nincs pánik a székely zászló miatt 
2013. február 9. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Maros megye prefektusának csütörtökön tett nyilatkozataira hivatkozik a média, miszerint 

Corneliu Grosu főispán konzultációra hívatta be Szováta, Gyulakuta, Makfalva és 

Mezőpanit polgármestereit, ahol a székely zászlót kifüggesztették a polgármesteri 

hivatalok épületére. A főispán azt is tudni vélte, hogy egy tanintézetre és egy 

kórházépületre is kikerült a székely zászló. A sajtó érdeklődésére Corneliu Grosu cáfolta, 

hogy behívta volna a településvezetőket a megyeszékhelyre. 

 

Budapest lerohanásával viccelődött a gálaesten Valer Marian 
2013. február 9. – Erdély Ma 

Elképesztő, az Antonescu vasgárdistáinak idejét idéző kijelentések árnyékolták be 

pénteken a Szatmár megyei díjátadó gálát Szatmárnémetiben, amelyen Valer Marian USL-

és szenátor több száz ember füle hallatára azon poénkodott, miként kellene lerohanja a 

román hadsereg Budapestet! 

 

Székely és magyar zászlóval vonuló csoportot igazoltatott a rendőrség 
Marosvásárhelyen 
2013. február 9. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Kilenc, székely és magyar zászlóval felszerelkezett fiatalt igazoltatott a rendőrség szombat 

délelőtt Marosvásárhelyen – közölte a helyi rendőrség vezetője. Valentin Bretfelean szerint 

lakossági bejelentés alapján igazoltatták a kilencfős csoportot, amely a Papiu Ilarian 

Líceum, az egykori leányiskola melletti temetőben koszorúztak a magyar hősök 

tiszteletére. A csendőrség és a rendőrség szóvivője egyaránt hangsúlyozták, a fiatalokat 

nem bírságolták meg, mivel nem követtek el közrend- és csendháborítást, valamint a 

törvényeknek megfelelő módon emlékeztek. 

 

Székely történelemóra a román sajtónak 
2013. február 9. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

A székelység történetét bemutató, tavaly megjelent történelemkönyvvel, a székely zászló 

történetével, székely szimbólumokkal ismerkedett a központi román sajtó képviselőinek 

egy csoportja péntek este Csíkszeredában. 

 

Ingyen székely zászló az MPP-től 
2013. február 9. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Hamarosan ingyen osztogat székely zászlókat az igénylőknek a Magyar Polgári Párt – 

jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján az alakulat elnöke, Biró Zsolt. Mint fogalmazott, 

még ki kell dolgozniuk a technikai részleteket. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135335&cim=corneliu_grosu_maros_megyeben_nincs_panik_a_szekely_zaszlo_miatt
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135339&cim=budapest_lerohanasaval_viccelodott_a_galaesten_valer_marian
http://itthon.transindex.ro/?hir=32018
http://itthon.transindex.ro/?hir=32018
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szekely-tortenelemora-a-roman-sajtonak
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ingyen-szekely-zaszlo-az-mpp-tol
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Sok a kérdés, kevés a pénz Udvarhelyszéken 
2013. február 10. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Számonkérések és elvárások fogalmazódtak meg a február 9-én Székelykeresztúron 

megrendezett RMDSZ-es udvarhelyszéki önkormányzati ülésen. Második napirendi 

pontban az MSZP országos elnökségének az RMDSZ elnökségével való januári kolozsvári 

közösködését kérték számon Udvarhelyszék polgármesterei. Moldován József képviselő 

elmondta, hogy az RMDSZ eddig és ezután is minden olyan politikussal találkozik, aki a 

magyarság érdekeit tartja szem előtt. Kifejtette, hogy a médiában elterjesztett hírekkel 

ellentétben a két párt semmiféle egyezményt nem írt alá, csupán két alapítványuk, a Kós 

Károly Akadémia és a Táncsics Mihály Alapítvány vezetői, Markó Béla és Szabó Vilmos 

írtak alá egy együttműködési megállapodást. 

 

Spiegel Online a zászló-ügyről: az utóbbi évek legsúlyosabb konfliktusa 
alakult a két ország között 
2013. február 10. – transindex.ro, manna.ro, Erdély Ma, MTI 

A kisebbségi jelképhasználat körül kirobbant magyar-román vitáról közölt beszámolót a 

Spiegel Online német hírportál. A Diplomáciai válság: Magyarország zászlóháborúba 

vonul Románia ellen című cikkében Keno Verseck kiemelte: a két uniós tagország 

viszonyában kialakult “mély diplomáciai válság” kiváltó oka “egy kicsinyes vita egy 

történelmi zászlóról”. A “nacionalista hisztéria a kormányokat segíti a választási harcban” 

– tette hozzá. 

 

Prefektus függő-e a székely szimbólumok szabad használata? 
2013. február 10. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Jó együttműködést szeretne kialakítani a helyi hatóságokkal és tekintettel lesz a magyar 

közösség érzékeny pontjaira, a törvényt azonban be kell tartani – jelentette ki hivatalba 

iktatásán Kovászna megye új prefektusa. Dumitru Marinescu hangsúlyozta: a törvényről 

nem nyitnak vitát. 

 

Egész napossá tenné adását az Agnus Rádió 
2013. február 10. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

A kor elvárásainak megfelelően megújítaná kommunikációját az Erdélyi Református 

Egyházkerület, ennek része lenne az egész napos rádióadás - jelentette be a kolozsvári 

Agnus rádió tizedik születésnapja alkalmából szervezett szombati rendezvényen Kató Béla, 

az egyházkerület nemrég beiktatott püspöke. 

 

Szabó: ez diszkrimináció! 
2013. február 11. – Krónika 

Szégyenletesnek és mélységesen zavarónak tartja Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti 

képviselő azt a tényt, hogy 2013- ban megtörténhet, hogy Nagyváradon egy utca 

lakosainak a kérésére Bajor Andorról Veteranilorra  neveznek át egy utcát. Eközben egy 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/sok-a-kerdes-keves-a-penz-udvarhelyszeken
http://itthon.transindex.ro/?hir=32024
http://itthon.transindex.ro/?hir=32024
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135398&cim=prefektus_fuggo_e_a_szekely_szimbolumok_szabad_hasznalata_video
http://itthon.transindex.ro/?hir=32017
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nappal korábbi sajtótájékoztatóján Pásztor Sándor RMDSZ-es helyi tanácsos azzal 

magyarázta azt a tényt, hogy frakciója nem fejezte ki tiltakozását a döntés ellen, hogy 

többszöri tárgyalások után sikerült beleíratni a helyi határozatba, hogy egy új utca kapja 

meg a Bajor Andor nevet. 

 

Nagyfokú az intolerancia 
2013. február 11. – Krónika 

A romániai lakosság kétharmada szerint az országban létezik cigányprobléma – derül ki a 

Pro Democratia Egyesület felméréséből. A megkérdezettek 72 százaléka mondta azt, hogy 

nagymértékben megbízik a románokban, 28 százalék a magyarokban és mindössze 9 

százalék a romákban. 

 

Központi régiósítás 
2013. február 11. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Egyesek szerint a kabinet az etnikai konfliktus ébren 

tartásával próbálja elterelni a polgárok figyelmét arról, milyen érdeksérelmek érik őket, 

amennyiben a kormány azon tervezetét ültetik gyakorlatba, miszerint az 

életképtelenségüket már eddig is bizonyító, jelenlegi fejlesztési régiókat ruházzák fel 

közigazgatási hatáskörökkel. Másrészt a magyarellenes hangulatkeltéssel alapoznák meg a 

közvélemény előtt annak „szükségességét”, hogy ne jöhessen létre olyan régió, amelyben a 

magyarok többségben vagy igen jelentős arányban vannak jelen”. 

 

A diszkrimináció megszüntetését követelik a magyar történelemtanárok 
2013. február 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A szlovákiai magyar Történelemtanárok Társulása pénteki közgyűlésén nyilatkozatot 

fogadott el a szlovákiai magyar történelemoktatás helyzetéről. A nyilatkozat szerint „a 

szlovák iskolák igényei számára készülő és a magyar iskolákba tükörfordítással eljuttatott 

tankönyvek teljesen alkalmatlanok arra, hogy azokból a magyar iskolák diákjai a saját 

nemzeti kultúrájukat és történelmüket kellő szinten megismerjék”. 

 

Az MKP üdvözli a történelemtanárok nyilatkozatát 
2013. február 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja üdvözli a Történelemtanárok Társulásának nyilatkozatát, s 

biztosította a szervezet tagjait, hogy támogatja törekvéseiket. 

 
MKP: Példaértékű Ipolynyék vállalása 
2013. február 8. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja szolidaritást vállal a romániai magyarokkal, akik küzdenek 

nemzeti és regionális szimbólumaik szabad használatáért. A párt üdvözli, hogy a 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20130208213706/A-diszkriminacio-megszunteteset-kovetelik-a-magyar-tortenelemtanarok.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130210144656/Az-MKP-udvozli-a-tortenelemtanarok-nyilatkozatat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130208112351/MKP-Peldaerteku-Ipolynyek-vallalasa.html
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székelyekkel való szolidaritás jegyében Ipolynyéken is felkerült az önkormányzat épületére 

a székely zászló. 

 

Tamás Ilonka néni a magyar EP-képviselők segítségét kéri 
2013. február 9. – Felvidék Ma 

Tamás Ilonka néni levélben fordult az összes magyar nemzetiségű EP-képviselőhöz a 

kettős állampolgárság ügyében befogadott petícióért való lobbizás érdekében. 

 

Pásztor nyílt levele Dačićhoz: a vajdaságiak nincsenek biztonságban 
2013. február 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Nyílt levelet intézett Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke Ivica Dačić 

kormányfőhöz és belügyminiszterhez, amelyben aggodalmát fejezi ki a megromlott 

vajdasági biztonsági helyzet miatt. „Mély aggodalomra ad okot az a tény, hogy a személyes 

és a vagyoni biztonság intézményes védelmi mechanizmusai Vajdaságban nem 

működnek”, írta Pásztor. 

 

Újabb incidens Temerinben 
2013. február 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szombatra virradóra újabb incidens történt Temerinben. Ezúttal egy családi ház ablakát 

verték be garázda személyek. A család elmondása szerint utcai szóváltást követően szerb 

fiatalokból álló csoport üldözőbe vett három kiskorú magyar fiatalt, akik a túlerő elől a 

közelben lakó barátjuknál kerestek menedéket. A támadók a bent tartózkodók magyar 

anyját szidva először a redőnyön dörömböltek, majd elmentek. Rövidesen számbelileg 

mintegy tíz főre erősödve visszatértek, és téglákkal, kövekkel betörték a ház redőnyét és 

ablakait. Tégladarab találta el az egyik magyar fiatalt is, de szerencsére nem okozott 

nagyobb sérülést. 

 
Öt személyt előállítottak a tegnapi temerini incidens miatt 
2013. február 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az újvidéki rendőrség közleményben erősítette meg, hogy a szombati temerini incidens 

miatt előállítottak öt személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy üvegpalackokkal támadtak 

kiskorúakra. 

 

Pásztor: mély aggodalommal tölt el az újabb temerini incidens 
2013. február 10. – Vajdaság Ma 

Az újabb temerini incidens csak újfent megerősíti, az illetékes állami szerveknek 

határozottan és gyorsan kell intézkedniük, hogy megakadályozzák a biztonsági helyzet 

további romlását ebben a községben, de Vajdaság egészében is, figyelmeztetett Pásztor 

István, a tartományi képviselőház elnöke. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/37902-tamas-ilonka-neni-a-magyar-ep-kepviselok-segitseget-keri
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14903/Pasztor-nyilt-levele-Dacichoz-a-vajdasagiak-nincsenek-biztonsagban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14905/Ujabb-incidens-Temerinben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14909/Ot-szemelyt-eloallitottak-a-tegnapi-temerini-incidens-miatt.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14910/Pasztor-mely-aggodalommal-tolt-el-az-ujabb-temerini-incidens.html
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Az LSV a temerini incidensek kapcsán sürgeti a belügyminisztériumot 
2013. február 10. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) közleményében felszólította a szerb 

belügyminisztériumot, hogy növelje a Temerinben szolgálatot teljesítő rendőrök számát és 

állja útját a további incidenseknek. A közleményben emlékeztetik Ivica Dačićot korábbi 

felszólításukra, miszerint a belügyminiszternek le kell mondania a Vajdaságban 

megromlott biztonsági helyzet miatt. 

 

Indulatokat kiváltó közbiztonság 
2013. február 10. – Magyar Szó 

A közbiztonság kérdése volt az egyik fő témája annak a lakossági fórumnak, amelyet 

csütörtökön este tartottak meg a zentai városházán a Vajdasági Magyar Szövetség 

szervezésében. A VMSZ jelenlévő parlamenti képviselői, Fremond Árpád és Pék Zoltán a 

párt parlamenti frakciójának eddig elért eredményeit elemezve kiemelték, konstruktív 

ellenzékként viselkednek, azaz mindazon törvényekre, amelyek a magyarság, illetve az 

egész ország javát szolgálják, rászavaznak, ugyanakkor éles kritikát fogalmaznak meg 

mindarról, amiről úgy gondolják, nem megfelelő a lakosság számára. 

 

Čanak: Vajdaság nem veszítheti el autonómiáját, mert nincs is neki 
2013. február 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

„Merőben komolytalanok azok az állítások, melyek szerint az új szerb kormány 

megalakulása óta Vajdaság fokozott ütemben veszíti el az autonómiáját, egészen 

egyszerűen azért, mert hogy Vajdaságnak nincs is autonómiája”, mondta Nenad Čanak a 

Dnevniknak adott interjújában, s hozzátette, egyes szervezetek Vajdaság Autonóm 

Tartomány megszüntetésére irányuló kezdeményezése nem újkeletű, s úgy véli, ezen 

törekvések mélyén az állam további centralizációs törekvése bújik meg. 

 

Hétfőtől működhet a Vajdasági Fejlesztési Alap 
2013. február 9. – Vajdaság Ma 

Tekintettel arra, hogy a tartomány és a köztársaság is befizette a tíz millió dináros 

alapítótőkét, a Vajdasági Fejlesztési Alap már akár hétfőtől működhet, jelentette ki Zoran 

Radoman tartományi pénzügyi titkár. 

 

Kacin: Szerbia elnyerheti a csatlakozási tárgyalások megkezdésének 
időpontját 
2013. február 10. – Vajdaság Ma 

Jelko Kacin, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője szerint reális, hogy Szerbia 

ebben az évben megkezdi az EU-s csatlakozási tárgyalásokat, ebben nem jelentene 

akadályt az esetleges előrehozott választások kiírása sem. A Kurirnak adott interjújában 

Kacin leszögezte, nincs akadálya annak, hogy Szerbia megkapja a csatlakozási tárgyalások 

megkezdésének időpontját. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14912/Az-LSV-a-temerini-incidensek-kapcsan-surgeti-a-belugyminiszteriumot.html
http://www.magyarszo.com/hu/1876/vajdasag_zenta/91991/Indulatokat-kiv%C3%A1lt%C3%B3-k%C3%B6zbiztons%C3%A1g.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14908/Canak-Vajdasag-nem-veszitheti-el-autonomiajat--mert-nincs-is-neki.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14904/Hetfotol-mukodhet-a-Vajdasagi-Fejlesztesi-Alap.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18006/Kacin-Szerbia-elnyerheti-a-csatlakozasi-targyalasok-megkezdesenek-idopontjat.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18006/Kacin-Szerbia-elnyerheti-a-csatlakozasi-targyalasok-megkezdesenek-idopontjat.html
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Miért éppen Temerin? 
2013. február 10. – Pressburger Csaba – Magyar Szó 

„Temerin egyfajta lakmusza a múltban, a jelenben és a jövőben történő etnikai 

konfliktusoknak Vajdaságban” – fogalmazott nemrég kiadott közleményében a 

nagybecskereki Civil Társadalom Fejlesztési Alap nevű civil szervezet. Való igaz, Temerin 

neve hallatán egyre többen asszociálnak a nemzetek közötti incidensekre. De miért éppen 

Temerin? Lázár Zsolt szociológus szerint a magyarok erős identitástudatának és a 

horvátországi szerbek intoleranciájának is szerepe van abban, hogy Temerin az etnikai 

incidensek gócpontjává vált. 

 

Megvédenék az ukrajnai magyar műsorokat 
2013. február 8. – MTI, Magyar Hírlap 

Az ukrán állami média tervezett takarékossági intézkedései ne érintsék a nemzetiségi 

műsorok szerkesztőségeit - kérte az ukrán miniszterelnöktől Gajdos István a magyar, és 

Ion Popescu a román kisebbség parlamenti képviselője. 

 

UNE és KÁE egy pár?  
2013. február 8. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Kárpátaljai Állami Egyetem összevonása, pontosabb 

kifejezéssel élve, csatlakozása elkerülhetetlen – nyilatkozta pár nappal ezelőtt Fegyir 

Vascsuk professzor. Az UNE rektora a hallgatókkal találkozva elmondta, jogi szempontból 

nagy különbség van a két kifejezés között. 

 

Határon átnyúló pályázati lehetőségek - Civil együttműködés 
2013. február 9. – Kárpátinfo 

A határon átnyúló civil együttműködésről, a közös pályázati lehetőségekről kaptak 

részletes tájékoztatást annak a fórumnak a résztvevői, melyet a beregszászi főiskolán 

tartottak több mint harminc kárpátaljai és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezet, 

egyesület, szövetség vezetőjének részvételével. Elhangzott: a 2011-ben létrejött Nemzeti 

Együttműködési Alap öt kollégiumot hozott létre a sikeres pályáztatás reményében, és 

ezek lefedik az együttműködés valamennyi területét. 

 

Ajándék a szórványóvodáknak 
2013. február 9. – Kárpátinfo 

A Jónak lenni jó elvet követve Magyarország Vidékfejlesztési Minisztériumának 

munkatársai ajándékot gyűjtöttek két kárpátaljai szórványvidéken működő óvoda részére. 

Az ajándékok eljuttatására a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget kérték fel. A 

játékokat, értékes mesekönyveket, valamint a tartós élelmiszercsomagot a KMPSZ 
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http://www.magyarszo.com/hu/1877/hetvege/91978/Mi%C3%A9rt-%C3%A9ppen-Temerin.htm
http://www.magyarhirlap.hu/megvedenek-az-ukrajnai-magyar-musorokat
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12161
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/hataron-atnyulo-palyazati-lehetosegek-civil-egyuttmukodes
http://karpatinfo.net/hetilap/kultura/ajandek-szorvanyovodaknak
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munkatársai a Nagybocskói Romzsa Tódor Óvodába és a Gyertyánligeti Páduai Szent 

Antal Óvodába juttatták el. 
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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 
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