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Semjén Zsolt: az önkormányzatok tűzzék ki a székely lobogót 
2013. február 12. – MTI, Kormány.hu, Krónika, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes arra biztatta kedden az 

önkormányzatokat és az egyes intézményeket, hogy tűzzék ki épületeikre a székely zászlót 

szolidaritásuk jelképeként. Semjén Zsolt a főváros VII. kerületében rendezett ezredik 

állampolgársági eskütételen azt mondta: ez kifejezi a Székelyföld melletti szolidaritást és 

az egységes magyarság hitvallását. 

 

Kelemen Ponta felé: fékezzük meg a magyarellenes retorikát! 
2013. február 12. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Szabadság, Nyugati Jelen, Erdély 

Ma, MTI 

„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség határozottan visszautasítja azt a fajta sovén, 

magyarellenes retorikát, amelyet Valer Marian Szatmár megyei szociál-demokrata párti 

szenátor szájából hangzott el. Az ilyen megnyilvánulások a kilencvenes évekbe vetik vissza 

a romániai társadalmat” – hangsúlyozta kedden Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki 

aggodalmait Victor Ponta pártelnökkel is közölte. 

 

Gašparovič Magyarországra látogat, kilenc év után először 
2013. február 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Kétnapos hivatalos látogatást tesz a jövő héten Budapesten Ivan Gašparovič, hivatali ideje 

alatt először, ami a kétoldalú találkozókat illeti. Elkíséri őt Miroslav Lajčák 

külügyminiszter is. Ivan Gašparovič február 19-20-án utazik Budapestre, Áder János 

államfő, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is fogadja. A látogatással a magyar államfő 

2011-es látogatását viszonozza Gašparovič. 

 

Lakossági fórumot tartottak Bostonban az egyszerűsített honosításról 
2013. február 13. - Nemzeti Regiszter 

Lakossági fórum keretében ismertette 2013. február 10-én Bostonban Dr. Wetzel Tamás 

miniszteri biztos a Magyary Közigazgatás-Fejlesztési program azon részleteit, amely a 

nyugati magyarság tagjai számára a leginkább releváns, és mindennapjaikat valóban 

megkönnyítő változást, egyszerűsítést jelent. 

 

A román miniszterelnök szerint a Fidesz kampányeszközként használja az 
erdélyi magyarságot 
2013. február 13. – Krónika  

A romániai magyarság érdeke, hogy ne váljon olyan eszközzé, amelyet a csökkenő 

népszerűségű Fidesz és a magyar kormány választási megfontolásból használni tud – 

jelentette ki tegnap Victor Ponta miniszterelnök a Digi24 hírtelevíziónak. Eközben 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a România liberă napilapnak adott interjújában 

megdicsérte Ponta viszonyulását a zászlóbotrányhoz. „Ponta korrekt volt és fogékony, és 
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http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/semjen-az-onkormanyzatok-tuzzek-ki-a-szekely-lobogot
http://itthon.transindex.ro/?hir=32055
http://www.bumm.sk/78638/gasparovic-magyarorszagra-latogat-kilenc-ev-utan-eloszor.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/lakossagi-forumot-tartottak-bostonban-az-egyszerusitett-honositasrol
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71284
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71284
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azt is kijelenthetem, hogy empátiával viszonyult az ügyhöz. Crin Antonescu, a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) elnöke és Dan Voiculescu, a Konzervatív Pártalapító elnöke viszont a 

nacionalista vonalat képviselik a kormánypártban” – fogalmazott Kelemen. 

 

Bővülő magyar külképviseleti hálózat 
2013. február 13. - MTI, Világgazdaság, Magyar Nemzet 

A külképviseleti hálózat bővítését tervezi a Külügyminisztérium. Martonyi János arról, 

nyilatkozott, hogy az előző kormány komolyan lecsökkentette a külképviseletek 

költségvetését, ami leginkább a dél-amerikai képviseleteket érintette. Hozzátette, hogy öt-

hat helyszín esetében terveznek újranyitást. Véleménye szerint Chilében és Malajziában 

mindenképp szükség van a magyar jelenlétre. 

 

Egerben is kitűzték a székely zászlót 
2013. február 12. – Krónika, transindex.ro 

A nemzeti szolidaritás jelképeként Egerben is kitűzték kedden a székely zászlót. A lobogót 

Habis László, a város polgármestere, valamint a Fidesz és a Fidelitas városi képviselői 

helyezték el a városháza homlokzatán. 

 

„Egy kisebbség léte nem kormányfüggő” 
2013. február 13. – Krónika  

A mai Európában elfogadhatatlan és életidegen, hogy a prefektusok fellépnek a székely 

zászló használata ellen a három székely megyében. Mindez egyértelműen a székelység 

egyik legfontosabb szimbóluma ellen irányul, és egyben tagadja jogukat saját jelképeikhez. 

Holott egy nemzeti közösség nem attól létezik, hogy egy kormány azt akarja-e vagy sem, 

hanem attól, hogy a közösség tagjai mit éreznek – jelentette ki a Krónikának adott 

interjúban Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a 

zászlóvita kapcsán. 

 

Haşotti: Tőkés egy újabb fekete márciussal fenyegetőzik 
2013. február 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Élesen bírálta Tőkés László európai parlamenti képviselőt keddi parlamenti 

felszólalásában Puiu Haşotti, a Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakcióvezetője, aki 

szerint Tőkés „minden lehetőséget kihasznál Románia hitelének rontására”. Kifejtette: 

Tőkés László burkoltan egy újabb „marosvásárhelyi fekete márciussal” fenyegetőzött. 

„Gyanítom, az EP-képviselő nagyon szeretné, hogy Románia újból átélje azokat a 

rettenetes napokat” - mondta Haşotti, utalva az 1990-es románok és magyarok között 

Marosvásárhelyen kirobbant véres etnikai konfliktusra. 
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http://mno.hu/belfold/martonyi-az-elokeszites-mar-folyik-a-tobbi-a-koltsegvetes-kerdese-1138224
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71281
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71283
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71278
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Biró Zsolt: a helyi referendumok alkalmával kirajzolódó területeket kell 
adminisztratív jogkörrel felruházni 
2013. február 12. – transindex.ro 

A régiókat nem erőszakosan kell kijelölni, hanem a helyi referendumok alkalmával 

kirajzolódó területeket kell adminisztratív jogkörrel felruházni – mondta Biró Zsolt 

Marosvásárhelyen, aki az MPP programjában szereplő régióátszervezés tervezetét 

ismertette. A pártelnök hangsúlyozta, ez nem sérti Románia területi egységét, és hagyni 

kell a közösséget, döntsön saját sorsáról. 

 

Kovács Péter: egy RMDSZ-közgyűlés lesz Marosvásárhelyen 
2013. február 12. – transindex.ro, Krónika 

Egy RMDSZ-közgyűlés lesz Marosvásárhelyen, amely az országos és megyei 

alapszabályzat, illetve a megyei szervezet különböző testületeinek döntései alapján kerül 

megszervezésre - válaszolt a Transindex megkeresésére Kovács Péter, akit a 

marosvásárhelyi RMDSZ szervezet újjáalakulása körüli visszás helyzet kapcsán 

kérdeztünk. Az RMDSZ főtitkára szerint a megyei szervezet testületeinek határozatai 

megfelelnek az alapszabályzatnak. 

 

Több mint harminc polgármester vesz át zászlót 
2013. február 12. – transindex.ro, MTI 

Több mint harminc polgármester vesz át székely zászlót Budafok-Tétényben csütörtökön - 

olvasható a Németh Zoltán (Fidesz) Magyarország országgyűlési képviselője és Szabolcs 

Attila (Fidesz-KDNP) polgármester aláírásával ellátott, az MTI-hez kedden eljuttatott 

közleményben. A zászlók ünnepélyes átadása február 14-én Budafok-Tétény polgármesteri 

hivatalában lesz. Az eseményen a települések képviseletében polgármesterek, 

alpolgármesterek veszik át a székely zászlót - írták. 

 

Március elsejétől ismét lehet pályázni 
2013. február 12. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Kezdődik nemsokára a pályázati időszak a magyar kormány Szülőföldön magyarul 

programja keretében. A romániai pályáztatást végző Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége a tavalyinál is zökkenőmentesebb lebonyolításban bízik. 

 

Márton Árpád a székely zászló ügyében szólalt fel a parlamentben 
2013. február 12. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Márton Árpád RMDSZ-es képviselő a parlament keddi ülésén napirend előtti 

felszólalásában emlékeztette a jelenlévőket a Nemzeti Megmentési Front azon ígéretére, 

melynek értelmében garantálják a nemzeti kisebbségek személyi és kollektív jogainak 

alkotmányos, illetve törvényes szabályozását. A Kovászna megyei törvényhozó elmondta, 

hogy 2005-ben a Tăriceanu-kormány idején megszületett kisebbségekre vonatkozó 

törvénytervezetet mai napig nem fogadták el. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32039
http://itthon.transindex.ro/?hir=32039
http://itthon.transindex.ro/?hir=32042
http://itthon.transindex.ro/?hir=32045
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/marcius-elsejetol-ismet-lehet-palyazni
http://itthon.transindex.ro/?hir=32051
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Valer Marian támadásaira válaszolt Erdei D. István képviselő 
2013. február 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Napirend előtti politikai nyilatkozatában tiltakozott kedden Erdei D. István Szatmár 

megyei RMDSZ-es képviselő Valer Marian szocialista szenátor hétvégén tett, a magyar 

közösséget sértő kijelentései ellen. A Szociáldemokrata Párt szenátora vasárnap heves 

kirohanásban támadta a Szatmár megyei és erdélyi magyar közösséget és vezetőket. 

 

Kisebbségi jogvédő szolgálatot működtet Markó Attila 
2013. február 12. – Erdély Ma 

Sepsiszentgyörgyön Markó Attila képviselői irodája működteti az RMDSZ Mikó Imre 

Jogvédő szolgálatát. Az országos RMDSZ által indított jogvédő szolgáltatás ötletét 

Háromszéken fogalmazta meg Tamás Sándor és Antal Árpád. Markó Attila 

sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a sepsiszentgyörgyi jogvédő iroda működtetését 

természetes dolognak tartja, hiszen évek óta kisebbségvédelmi szakterületen dolgozik, 

emellett pedig a Képviselőház Emberjogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának titkára. 

 

Baróton szemet szúr a magyar zászló 
2013. február 12. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika, szekelyhon.ro 

Dumitru Marinescu kormánymegbízott előbb telefonon, majd hivatalosan, írásban 

szólította fel az Erdélyi Magyar Néppárt baróti elnökét, Szép Bélát: távolítsa el a 

pártszékházról a magyar zászlót. Szép Béla elmondta: Dumitru Marinescu személyesen 

hívta fel telefonon, s arra kérte, lássák be, nincs értelme a feszültségkeltésnek, ezért 

vegyék le a szerinte törvényellenesen kihelyezett lobogót a pártszékházról. 

 

Tanulmányi ösztöndíj csángó egyetemistáknak 
2013. február 12. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Támogatásra szorulnak a csángó oktatási programból kinőtt egyetemista fiatalok, ezért 

ösztöndíjat alapítottak, amelyet a csángómagyarok apostolaként is nevezett, idén 

januárban elhunyt győri bencés szerzetesről, Jáki Sándor Teodózról neveznek el – 

jelentette be kedden Csíkszeredában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ). Az amerikai Szivárvány Alapítvány által biztosított ösztöndíjakat nem szociális 

jellegűnek szánják, mert tudomásuk van róla, hogy más alapítványok nyújtanak ilyen 

ösztöndíjat az egyetemistáknak, hanem a tanulmányi előmenetelt kívánják támogatni – 

mondta el Burus-Siklódi Botond, a szervezet elnöke. 

 

Nevesítette az RMDSZ törvényhozóit az alkotmánymódosító- és választási 
törvényt módosító bizottságokba 
2013. február 12. – transindex.ro, maszol.ro 

A szövetség döntése nyomán az erdélyi magyar közösséget Biró Rozália és Máté András 

Levente képviseli az alkotmánymódosító bizottságban, az új választási törvény 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32053
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135479&cim=kisebbsegi_jogvedo_szolgalatot_mukodtet_marko_attila
http://erdely.ma/autonomia.php?id=135474&cim=baroton_szemet_szur_a_magyar_zaszlo
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tanulmanyi-osztondij-csango-egyetemistaknak
http://itthon.transindex.ro/?hir=32057
http://itthon.transindex.ro/?hir=32057
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kidolgozásával foglalkozó bizottságban pedig Végh Sándor szenátor és Márton Árpád 

képviselő. 

 

Peti Andrást választották a marosvásárhelyi RMDSZ elnökévé 
2013. február 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A marosvásárhelyi RMDSZ közgyűlése tartózkodás és ellenszavazat nélkül választotta 

elnökké Peti Andrást, a városi tanács RMDSZ-frakciójának vezetőjét. Az újjáalakuló 

szervezet a Maros megyei RMDSZ élére Brassai Zsombort, a szervezésért felelős megyei 

ügyvezető alelnököt jelölte. A megyei RMDSZ tisztújító ülését márciusban tartják. 

 

Marosvásárhely: nem elnököt, csak elnök-jelöltet választottak az alternatív 
közgyűlésen 
2013. február 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Városi elnök- és küldött-jelöltek megszavazásával zárult a marosvásárhelyi RMDSZ 

újjászervezése ügyében tartott alternatív közgyűlés. Az Eminescu utcai Bocskai-teremben 

jelenlevők egyetértettek abban, hogy a városi szervezet újjászervezése szükséges, azonban 

elmondták: nem értenek egyet azzal, hogy minden előzetes bejelentés nélkül, határidő 

előtt lezárták a választási regisztrációt, és emiatt számos polgár kimaradt a választási 

folyamatból. A helyszínen egyébként lehetett regisztrálni: több száz név gyűlt össze. 

 

Peti András: a marosvásárhelyi RMDSZ-nek vissza kell szereznie elvesztett 
pozícióit 
2013. február 12. – transindex.ro 

„Célom, hogy az idei, új alkotmányról szóló népszavazáson és a jövő évi EP-választásokon, 

valamint az államfőválasztáson minél több marosvásárhelyi magyar választót tudjon 

mobilizálni a helyi szervezet. Távlatilag, a 2016-os önkormányzati és parlamenti 

választások tekintetében van mit bepótolni a szervezetnek, hisz újabb esély nyílik arra, 

hogy visszaszerezzük a 2000-ben elvesztett pozícióinkat és a tavaly elvesztett szenátori 

helyünket” – fogalmazott az újonnan megválasztott elnök. 

 

Helyükön maradnak a székely zászlók 
2013. február 12. – Pinti Attila – szekelyhon.ro 

Megdöbbenéssel fogadta a Csík-környéki települések polgármestereinek nagy része Jean 

Adrian Andrei, Hargita megye prefektusának hétfői körlevelét, amelyben – a 

marosvásárhelyi ítélőtábla jogerős döntésére hivatkozva – arra szólította fel a megyei 

önkormányzatok vezetőit, hogy távolítsák el a közintézményekről a székely zászlót. A 

környező községek elöljárói közül mindössze hárman döntöttek úgy, hogy eltávolítják a 

lobogót. Ugyancsak három olyan község van, ahol egyáltalán nem is volt, vagy egy ideje 

már nincs kihelyezve a jelkép. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32056
http://itthon.transindex.ro/?hir=32058
http://itthon.transindex.ro/?hir=32058
http://itthon.transindex.ro/?hir=32059
http://itthon.transindex.ro/?hir=32059
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/helyukon-maradnak-a-szekely-zaszlok
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Továbbra is lobogni fog a székely zászló Udvarhelyszéken 
2013. február 12. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Több hete országos szinten folyik a hercehurca arról, hogy törvényes-e vagy sem a székely 

zászló kitűzése a közintézményekre. Hargita megye prefektusa levélben hívta fel a 

polgármesterek figyelmét a lobogók helyes használatára, illetve arra, hogy más államok 

zászlóinak indokolatlan kitűzése esetén pénzbírságra számíthatnak. Udvarhelyszéken egy-

két település kivételével ezután is marad a székely zászló a község-, illetve városházák 

épületein. 

 

Lobognak a székely zászlók Gyergyószéken 
2013. február 12. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Gyergyószék polgármesteri hivatalairól nem veszik le a székely zászlót – jelentik ki a 

polgármesterek – annak ellenére sem, hogy a prefektus büntetést helyezett kilátásba, ha 

nem távolítják el azokat. 

 

A Nyárádmentén is „vadásszák” a zászlókat  
2013. február 12. – Gligor Róbert László – szekelyhon.ro 

A prefektus utasítására a nyárádmenti önkormányzatokat is felszólították a napokban: a 

székely zászló használata törvénytelen, ezért el kell távolítani a középületekről. Az 

önkormányzatok egy része szóban, mások írásban kaptak felszólítást a prefektúráról vagy 

a rendőrségről a napokban, hogy távolítsák el a székely zsászlókat a középületekről. Egyes 

községek ezt megtették, mások szerint az utasításnak nincs jogalapja, ezért a lobogók a 

helyükön maradtak. A Kis-Küküllő menti önkormányzatok egyelőre nem kaptak ilyen 

irányú utasítást, így ott továbbra is helyükön maradtak a zászlók. 

 

Néppárt: Tűzzük ki a székely zászlót 
2013. február 12. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Továbbra is arra biztatja az EMNP Kovászna megyei vezetősége az embereket, hogy ne 

féljenek kitűzni ablakaikba, udvarukra a székely zászlót. A tapasztalat szerint a fiatalok 

fogékonyak a jelzésre. 

 

Menesztik a megyei hivatalok éléről az RMDSZ embereit 
2013. február 12. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Egyik kezével ad, a másikkal duplán elvesz a bukaresti kormánykoalíció az ellenzékben 

lévő Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől. Míg Victor Ponta miniszterelnök az 

RMDSZ-es Frunda Györgyöt tette meg kisebbségi tanácsosának, és a tanügyi 

minisztériumban is megőrizhette államtitkári posztját a szintén RMDSZ-es Király András, 

megyei szinten megkezdődött a magyar intézményvezetők leváltása – vagy legalábbis 

egyre nagyobb a politikai nyomás rajtuk. A posztokra a hatalmon lévő Szociálliberális Unió 

(USL) megyei szervezetei neveznék ki saját embereiket. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/tovabbra-is-lobogni-fog-a-szekely-zaszlo
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/lobognak-a-szekely-zaszlok-gyergyoszeken
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-nyaradmenten-is-avadasszaka-a-zaszlokat
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/neppart-tuzzuk-ki-a-szekely-zaszlot
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135519&cim=menesztik_a_megyei_hivatalok_elerol_az_rmdsz_embereit_audio
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10 ezer embert várnak Marosvásárhelyre, a Székely Szabadság Napján 
2013. február 12. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Székely Vértanúk Napja legyen a Székely Szabadság Napja, az SZNT ezzel a jelszóval 

hirdette meg az autonómiatüntetést március tizedikére Marosvásárhelyre, ahová 10 ezer 

embert várnak. Izsák Balázs kihangsúlyozta: nagyon lényeges az emberek megértsék, 

mennyire fontos, hogy milyen lesz a közigazgatási reform, hogy a román hatalom miként 

viszonyul a legitim, és európai törekvéshez, amit Székelyföld területi autonómiájának 

neveznek. 

 

Finn szemmel a moldvai csángókról 
2013. február 13. – Krónika  

„Saját érzéseimet, tapasztalataimat írtam le, azt, ahogy én látom a csángókat. Nekünk 

finneknek épp elég tapasztalatunk van, ami a kisebbségi létet illeti, tudjuk, mi az 

elnyomás, hiszen évszázadokig éltünk svéd vagy orosz uralom alatt – jellemezte Csángó 

körkép című könyvét Tytti Isohookana-Asunmaa volt finn kulturális miniszter hétfő este 

Kolozsváron abból az alkalomból, hogy bemutatták az erdélyi közönségnek a kötet magyar 

és angol nyelvű fordítását. 

 

Az 1919-es pozsonyi sortűz áldozataira emlékeztek 
2013. február 12. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

A csehszlovák légió katonái által 1919-ben leadott pozsonyi sortűz áldozataira emlékeztek 

felvidéki magyarok a tragédia évfordulóján kedden Pozsonyban, a Csalogányvölgyi 

temetőben. 1919. február 12-én Pozsonyban több ezer fős, főként a város magyar és német 

lakóiból álló tömeg tüntetett, tiltakozva, hogy a várost megszállták csehszlovák légió 

katonái. 

 

Zselízen is kitűzték a székely zászlót 
2013. február 12. – Felvidék Ma 

„A székelyekkel való szolidaritás jegyében kitűztük a székely zászlót a zselízi Magyar Ház 

homlokzatára” – tudatta a zselízi Csemadok és a Via Nova. 

 

Lesz-e őszig egyezség a Felvidéken? 
2013. február 13. - Magyar Nemzet 

Már január óta folyik az egyeztetés az MKP és a Most-Híd között a Felvidéken, amelynek 

középpontjában az esetleges őszi megyei választásokon való együttműködés áll. Erre öt 

magyarlakta megyében, azaz több mint húsz választási körzetben van esély. Azonban az 

már a tárgyalások megkezdésekor nyilvánvalóvá vált, hogy leginkább az jöhet szóba, hogy 

az érintett járásokban a két párt egyike sem állít listát, azaz nem közös listán indulnak, 

hanem a két párt jelöltjeinek együttes létszáma ad ki egy teljes listát. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=135518&cim=10_ezer_embert_varnak_marosvasarhelyre_a_szekely_szabadsag_napjan_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71309
http://www.bumm.sk/78659/az-1919-es-pozsonyi-sortuz-aldozataira-emlekeztek.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/37937-zselizen-is-kituztek-a-szekely-zaszlot
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(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. február 13-i számában olvasható.) 

 

Pásztor a belügyi államtitkárral a vajdasági közbiztonságról tárgyalt 
2013. február 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tartomány, s különösen Temerin, Óbecse, Újvidék és Szabadka községek biztonsági 

helyzetét tekintette át kedden Belgrádban Vanja Vukić, a belügyminisztérium államtitkára 

és Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, közölte a belügyminisztérium 

sajtóosztálya. Vukić és Pásztor megállapodtak abban, hogy a belügyminisztérium az 

elkövetkező időszakban megfelelő intézkedéseket foganatosít a fenti községek 

közbiztonságának növelése érdekében, valamint a helyszínen elvégzett elemzés után 

elkészítik az intézkedések és tevékenységek tervét, amelyet Ivica Dačić kormányfő és 

belügyminiszter terjeszt Pásztor elé az elkövetkező napokban esedékes találkozójuk során. 

 

Petíció a törvénysértés és a megkülönböztetés ellen 
2013. február 12. – Vajdaság Ma 

Tiltakozásul az „új temerini fiúk” ügyében történt törvénysértések és megkülönböztetések 

ellen, Bozóki Antal kedden egy 879 aláírást tartalmazó petíciót adott át Zora 

Jamušakovnak, az újvidéki Felsőbíróság elnökének címzett beadványa mellékleteként. „A 

2012. október 22-én letartóztatott és az óta is börtönben lévő hét adai, óbecsei és temerini 

fiú szülei, hozzátartozói, valamint vajdasági és külföldi polgárok így tiltakoznak az új 

temerini fiúk néven ismertté vált vizsgálati eljárásban észlelt számos törvénysértés miatt, 

amelyek megkérdőjelezik az eljárás tisztességességét, az eljáró rendőrség, az ügyészség és a 

bíróság pártatlanságát. Fennáll a veszélye annak, hogy ismét részrehajló módon ítélkeznek 

és aránytalanul szigorú büntetéssel sújtják a fiatalokat”, idézi a beadvány szövegét Bozóki 

közleménye. 

 

Két magyar elsős Nagybecskereken? 
2013. február 12. – Kecskés István – Magyar Szó 

Kedden a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában találkoztak a közép- és dél-bánáti 

magyar iskolaigazgatók, amelyen szó volt a magyar tannyelvű oktatásnak a következő 

tanévi kilátásairól. A beszélgetésen jelen volt Deli Andor tartományi oktatási titkár is, aki 

kihangsúlyozta, hogy a folyamatosan csökkenő gyerekszám ellenére mindent megtesznek 

annak érdekében, hogy maximális mértékben megmaradjon az oktatás elért szintje. 

 

Szabadon engedték Kaszát 
2013. február 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Több, mint két és fél hónappal őrizetbe vétele után szabadon engedték Kasza Józsefet, az 

Agrobank szabadkai fiókjának korábbi igazgatóját, közölte Kasza ügyvédje, Kovács Károly. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14924/Pasztor-a-belugyi-allamtitkarral-a-vajdasagi-kozbiztonsagrol-targyalt.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14923/Peticio-a-torvenysertes-es-a-megkulonboztetes-ellen.html
http://www.magyarszo.com/hu/1879/kozelet_oktatas/92114/K%C3%A9t-magyar-els%C5%91s-Nagybecskereken.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14928/Szabadon-engedtek-Kaszat.html
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Kishegyes: Átadták az új információs- és képzőközpontot 
2013. február 12. – Vajdaság Ma 

Egy zárókonferencia megtartásával hivatalosan is átadták rendeltetésének az új 

információs-, és képzőközpontot Kishegyesen, melyet a helyi közösség épületének 

tetőterében alakítottak ki. A határon átnyúló együttműködés - IPA-projektum - a 

kishegyesi önkormányzat és a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara közös EU-s 

pályázatának eredménye. 

 

Szenttamás vasárnap újra választ 
2013. február 12. – Pannon RTV 

Pótválasztásokat tartanak vasárnap Szenttamáson. A Vajdasági Magyar Szövetség jelöltje 

Ifjú Judit. Az ő támogatására szervezett lakossági fórumot Szenttamáson a VMSZ, amelyen 

jelen volt Pásztor Bálint és Fremond Árpád köztársasági parlamenti képviselő, Pál Károly, 

a VMSZ ügyvezető alelnöke. 

 

Először tartott nyílt fogadónapot Csókán a magyar Főkonzulátus 
2013. február 12. - Pannon RTV 

Magyarország szabadkai Főkonzulátusának fogadónapján a polgárok a Móra Ferenc 

MME-ben adhatták át honosítási kérelmeiket. A magyar kormány nemzetpolitikája 

összefogásra ösztönzi a magyarságot. Ennek része a magyar állampolgárság felvétele is – 

mondja Balázs Ferenc, Csóka polgármestere. „Az állampolgárság 

 

Középpontban az ifjúsági kérdések 
2013. február 12. –RTV Slovenija Hidak 

A magyar nemzetiségi közösségek elnökeit és képviselőit, valamint a nemzetiségi 

intézmények vezetőit hívta meg Göncz László, nemzetiségi parlamenti képviselő az általa 

szervezett kollégiumra. Ezen az aktuális politikai helyzetet és az időszerű nemzetiségi 

kérdéseket vetették fel és vitatták meg. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14927/Kishegyes-Atadtak-az-uj-informacios--es-kepzokozpontot.html
http://pannonrtv.com/web/?p=46165
http://pannonrtv.com/web/?p=46068
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5651
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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   
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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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