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Martonyi: vigyázni kell a szóhasználatra a magyar-román kapcsolatokban 
2013. március 4. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, Krónika, manna.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság, Erdély Ma 

Románia és Magyarország is érdekelt a partnerség fenntartásában, de vigyázni kell a 

szóhasználatra - mondta Martonyi János magyar külügyminiszter az MTI-nek hétfőn, 

miután Titus Corlăţean külügyminiszterrel folytatott megbeszélést Bukarestben. Kifejtette: 

megegyeztek a román féllel, hogy együttműködésük alapjait meg kell őrizni, és a létező 

nézeteltéréseket elsősorban egymás között, diplomáciai csatornákon oldják fel. 

 

Martonyi: a kisebbségi kérdés nem belügy 
2013. március 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Magyarország és Románia kormánya is úgy érzi, hogy a kisebbségi kérdés nem belügy - 

hangsúlyozta Martonyi János külügyminiszter Bukarestben, ahol hétfőn román 

kollégájával, Titus Corlăţeannal közösen vesz részt a magyar-román Stratégiai Partnerségi 

Nyilatkozat aláírásának tizedik évfordulója alkalmából rendezett konferencián. 

Magyarország sosem vitatta el egyetlen országnak a jogát sem, hogy a Magyarországon élő 

kisebbségek ügyében szót emeljen - tette hozzá, és kifejezte reményét, hogy ezt a jogot a 

magyar kormánytól sem akarja senki sem elvitatni. 

 

Egyéves a Duna World Rádió 
2013. március 4. – MTI, hirado.hu 

Immáron egy esztendeje hallható a Magyar Rádió önálló digitális műholdas 

rádiócsatornája, a Duna World Rádió. Sydneytől Los Angelesig a saját helyi időzónája 

szerint szól a világ magyarságának a magyar nyelvű rádióadás. 

 

Tőkés László bepereli Victor Ponta miniszterelnököt 
2013. március 4. – Krónika, transindex.ro, manna.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, 

MTI 

Sajtónyilatkozatban közölte hétfőn Tőkés László európai parlamenti (EP) képviselő, hogy 

személyiségi jogai megsértése miatt bepereli Victor Ponta miniszterelnököt. Tőkés László 

közölte, emberi, valamint romániai és európai állampolgári méltóságában érzi sértve 

magát Victor Ponta miniszterelnök nemrég tett kijelentései által, amelyek szerint a volt 

püspök Monica Macovei volt igazságügy-miniszterrel egyetemben „románellenes érdekek 

képviselője”, akit „azok pénzelnek, akik azt akarják, hogy Románia egy instabil ország 

legyen, és hogy minden oldalról megtámadják”. Tőkés László azt is kifogásolta, hogy a 

miniszterelnök „horthysta nyelvezetet” tulajdonít neki. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32270
http://itthon.transindex.ro/?hir=32274
http://www.hirek.sk/kultura/20130304181335/Egyeves-a-Duna-World-Radio.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71841
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Tüntetést szervez a Jobbik Ponta budapesti látogatásának idejére 
2013. március 4. – Krónika, maszol.ro 

Tüntetést szervez a Jobbik Victor Ponta szombati budapesti látogatásának idejére - közölte 

Novák Előd, a párt alelnöke hétfőn sajtótájékoztatón. A politikus azt mondta: gyalázat, 

hogy az MSZP országértékelő rendezvényének vendége a román kormányfő lesz. Victor 

Pontát sovinisztának, magyarellenesnek nevezte, és úgy fogalmazott: hazaárulásnak tartja, 

hogy az MSZP egy nappal a marosvásárhelyi székely autonómiatüntetés előtt vendégül 

látja Victor Pontát, szerinte ez aláássa a székelyek önrendelkezési törekvéseit. 

 

Prefektusi haladék a zászlók eltávolítására 
2013. március 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Egyhetes haladékot szabott Kovászna megye prefektusa kilenc Kovászna megyei 

településnek arra, hogy távolítsák el a polgármesteri hivatal homlokzatáról a székely 

zászlót. Dumitru Marinescu prefektus egy hétfői sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón 

elmondta, az elmúlt hetek ellenőrzései nyomán kilenc település polgármesterét szólították 

fel arra, hogy távolítsa el a polgármesteri hivatalról a székely zászlót. A Kovászna megyei 

törvényszék tavaly novemberben törvénytelennek ítélte, hogy az uzoni községházán ott 

leng a székely zászló. 

 

A regionalizmusról egyeztet Borbély László és Kelemen Atilla a Maros megyei 
politikusokkal 
2013. március 4. – transindex.ro 

A Maros megyei 2013-as prioritások, illetve a regionalizmus lesz a fő témája annak a 

szerdai találkozónak, amelyet a megyei RMDSZ nevében Borbély László és Kelemen Atilla 

képviselők kezdeményeztek a helyi politikai alakultatok képviselőivel, a szenátorokkal, a 

megyei tanács és a prefektúra vezetőivel, illetve a municípiumok és a városok 

polgármestereivel. 

 

Gyergyóból is indítanak autóbuszokat a Székely Szabadság Napja tüntetésre 
2013. március 4. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Gyergyóból is indítanak autóbuszokat a március 10-én Marosvásárhelyen sorra kerülő 

Székely Szabadság Napja tüntetésre. A Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt helyi vezetői 

bejelentették, hogy közösen szervezik az utazást. 

 

Az RMDSZ egyeztet az USL-vel a restitúciós törvényről 
2013. március 4. – maszol.ro 

Az RMDSZ ezen a héten benyújtja a parlamentbe a restitúciós törvény módosításáról szóló 

tervezetét, függetlenül attól, hogy a kormány a saját tervezetét parlamenti 

felelősségvállalással készül elfogadtatni – nyilatkozta a maszol.ro-nak Markó Attila. A 

háromszéki képviselő a restitúciós törvény „témafelelőse" az RMDSZ-ben. „A kormány 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71835
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71832
http://itthon.transindex.ro/?hir=32267
http://itthon.transindex.ro/?hir=32267
http://erdely.ma/autonomia.php?id=136834&cim=gyergyobol_is_inditanak_autobuszokat_a_szekely_szabadsag_napja_tuntetesre
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/9430-az-rmdsz-egyeztet-az-usl-vel-a-restitucios-torvenyrol
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szándéka nem teszi feleslegessé a mi munkánkat. Ha nem tesszük le tervezetünket a 

parlamentbe, az olyan, mintha nem is létezne" – magyarázta felvetésünkre. 

 

Zászlókat osztott az MPP 
2013. március 4. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Pénteken megérkezett az első székelyzászló-szállítmány Marosvásárhelyre, és percek alatt 

el is fogyott – jelentette be hétfőn Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke. Mint mondta, 

reméli, hogy további szállítmányok is érkeznek a közeljövőben. Biró Zsolt reményét fejezte 

ki, hogy nagyon sok marosvásárhelyi vesz majd részt lobogójával a kezében a március 10-ei 

megemlékezésen, autonómiatüntetésen. 

 

Csak azért is telt ház a Wass Albert-előadáson 
2013. március 4. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Létezik még székely virtus a gyergyóiakban – legalábbis a vasárnap este sorra került Wass 

Albert-előadáson tapasztaltak alapján. A Művelődési Ház stúdióterme zsúfolásig telt 

hallgatósággal, minden megfélemlítő szándék ellenére. 

 

Stratégiai érdekek 
2013. március 5. – Balogh Levente – Krónika  

A Krónikavezércikke hangsúlyozta: „egyetlen, komolyan vehető politikai erő részéről sem 

merülhet ma fel, hogy területi követeléseket fogalmazzon meg, ugyanakkor a két ország 

viszonyának rendezéséhez elengedhetetlen, hogy a Romániában élő magyar közösség 

számára biztosítsák mindazon jogokat, amelyek megmaradásához szükségesek. Ez 

elsősorban a mindenkori bukaresti kormány feladata, és az első lépés természetesen az kell 

hogy legyen, hogy a román politikum számára a távlati cél ne az legyen, hogy a magyar 

közösség felszámoldódjék”. 

 
MOGYE: tiltakozik a díszdoktor 
2013. március 5. – Krónika 

Fél év után került nyilvánosságra az a dokumentum, amely szerint Tulassay Tivadar, a 

budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) volt rektora a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) oktatáspolitikája miatt lemondott a 

romániai rektor kollégája, Constantin Copotoiu által adományozott díszdoktori címéről. A 

dokumentumot a Bolyai Kezdeményező Bizottság alelnöke, Hantz Péter mutatta be. A 

MOGYE vezetősége eddig titokban tartotta az ismert budapesti professzor döntését. 

 

Politikai segítséget vár az EME 
2013. március 5. – Krónika 

Politikai akarat kell ahhoz, hogy rendeződjék az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 

kolozsvári, visszaszolgáltatásra váró ingatlanjának sorsa – fejtette ki Sipos Gábor, az EME 

elnöke, aki a napokban tárgyalt Horváth Anna alpolgármesterrel az egyesült 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/zaszlokat-osztott-az-mpp
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/csak-azert-is-telt-haz-a-wass-albert-eloadason
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ingatlanjainak helyzetéről. Horváth Anna alpolgármester a hétvégi találkozón leszögezte: 

minden rendelkezésére álló eszközzel hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az említett 

ingatlanok helyzete mihamarabb rendeződjék. 

 

Biró Zsolt: szélsőségesek kíméljenek! 
2013. március 5. – Krónika  

Nincs mit keresniük a budapesti szélsőségeseknek a március 10-ei marosvásárhelyi 

autonómiatüntetésen – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Biró Zsolt, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnöke. Hozzátette, bízik abban, hogy nem lesznek különösebb 

problémák a megemlékezés során, és úgy véli, a román pártok nem érdekeltek abban, hogy 

megzavarják az eseményt. 

 

Flašíková-Beňová is kritizálta Ficót a kijelentései miatt 
2013. március 4. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Monika Flašíková-Beňová, a Smer európai parlamenti képviselője is kritizálta Robert Fico 

miniszterelnököt a kisebbségek részére tett kijelentései kapcsán. Elmondása szerint soha 

nem használna hasonló szavakat. 

 

Vádat emeltek a szobortolvajok ellen 
2013. március 4. – hirek.sk 

Hétfőn vádat emeltek az ellen a három királyhelmeci lakos ellen, akiket pénteken a borsi 

Rákóczi-szobor és a bodrogszentesi turulszobor eltulajdonításának gyanújával vett 

őrizetbe a rendőrség. 

 

A magyar nyelvű ügyintézés lehetőségei Szlovákiában 
2013. március 4. – Új Szó 

A Gramma Nyelvi Irodához gyakran érkeznek olyan kérdések, amelyekből a magyar mint 

kisebbségi nyelv hivatali használatával kapcsolatos nyelvi és egyéb problémákra 

következtethetünk. A magyar nyelv e területeken való szélesebb körű használatához 

hozzájárulnak azok a tematikus szószedetek, amelyek a Gramma Nyelvi Irodában 

készültek, készülnek (www.gramma.sk), illetve az a szlovák–magyar terminológiai 

szójegyzék, amely a kisebbségi kormánybiztos honlapján érhető el 

(www.narodnostnemensiny.gov.sk). 

 

Felvidéki magyar beiratkozási körkép 
2013. március 4. – Felvidék Ma 

Idén február 15-ig kellett a szülőknek iskolaköteles gyermekeiket iskolába íratniuk. A 

statisztikai számokat összegezve megállapítható, hogy a magyar iskolába íratott gyermekek 
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http://www.bumm.sk/79414/flasikova-benova-is-kritizalta-ficot-a-kijelentesei-miatt.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130304105837/Vadat-emeltek-a-szobortolvajok-ellen.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/03/04/a-magyar-nyelvu-ugyintezes-lehetosegei-szlovakiaban
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/38294-felvideki-magyar-beiratkozasi-korkep
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száma – az utóbbi 5 év beiratkozási eredményei alapján – országosan kiegyenlített. A 

beíratott gyermekek száma nem csökkent. 

 

Drágállja a Kaufland a magyar feliratokat, és igény sincs rá 
2013. március 4. – bumm.sk 

Elutasította a Kaufland áruházlánc szlovákiai képviselete a Fontos vagy! mozgalom arra 

vonatkozó kérését, hogy lássák el kétnyelvű, tehát a szlovák mellett magyar feliratokkal is 

komáromi üzletüket. Azt állítják, nincs erre igény, csak az olcsó árura. A Tesco már 

kétnyelvűsítette komáromi üzletét. 

 

Beszélgetés Bárdos Gyulával 
2013. március 5. – Miklósi Péter – Új Szó 

Hatvannégy éve, 1949. március 5-én Pozsonyban alakult meg a Csemadok, a 

Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete. Az időközben Szlovákiai Magyarok 

Társadalmi és Közművelődési Szövetségévé alakult Csemadok kilencedik elnökével, 

Bárdos Gyulával készített interjút az Új Szó 

 

A haladók győztek Szenttamáson és Nagybecskereken 
2013. március 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A tartományi képviselőházi pótválasztások második körében Szenttamáson és 

Nagybecsereken a Szerb Haladó Párt, Apatinban pedig a Szerbiai Szocialista Párt jelöltjei 

győztek. 

 

Meggyőzés doronggal 
2013. március 4. – J. Garai Béla – Vajdaság Ma 

Tudjuk, hogy választások után minden párt győzelmet kiált, ez már afféle 

gyermekbetegsége a demokráciának, ezért nincs semmi meglepő abban, hogy így tettek a 

vasárnapi tartományi pótválasztások résztvevői is. Ám ebben az esetben a tényleges 

győztesek, az országosan uralkodó fekete-vörös koalíció pártjai valóban lovon érezhetik 

magukat: nemcsak azt érték el a Nagybecskereken, Apatinban és Szenttamáson rendezett 

voksoláson, hogy az ő emberük győzött és jutott be a tartományi képviselőházba a nagy 

rivális demokraták jelöltjével szemben, hanem ennél sokkal többet. Előkészítették a talajt 

az előre hozott tartományi választásokhoz, amelyen reményeik szerint itt is kisöpörhetik a 

hatalomból az ellenzéki demokratákat. 

 

Március végéig meglesz a Vajdasági Fejlesztési Bank új tulajdonosa 
2013. március 4. – Vajdaság Ma 

Mostanáig sem sikerült eldönteni, melyik bank veszi majd át a Vajdasági Fejlesztési Bank 

(RBV) egy részét, noha ezt a folyamatot már decemberben látta a tartományi és a 
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köztársasági kormány is, nyilatkozta az Újvidéki Rádiónak Zoran Radoman tartományi 

pénzügyi titkár. Hozzátette, elvárásai szerint a hónap végéig le kell zárulnia a folyamatnak. 

 

A népirtás ügyében emelt vádak visszavonása felé 
2013. március 5. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Ivan Mrkić szerb külügyminiszter a legrangosabb horvát tisztségviselőkkel tárgyalt 

Zágrábban a kétoldalú nyitott kérdésekről, vagyis Horvátországnak és Szerbiának a 

népirtás vádjával egymás ellen benyújtott keresetéről, az eltűntek kérdéséről, az 

eurointegrációs folyamatokról, valamint a határátlépés rendszeréről azt követően, hogy 

Horvátország elnyeri az európai uniós tagságot. 

 

A polgárok 63 százaléka szerint Koszovó független 
2013. március 4. – Magyar Szó 

Szerbia lakosságának 63 százaléka véli úgy, hogy Koszovó gyakorlatilag független és az 

egyetlen, amit Belgrád tehet, hogy harcol az ott élő szerbek helyzetének javításáért – derül 

ki a legújabb felmérésből, amelyet az Ipsos strategic marketing és a B92 készítettek. A 

többség azonban Koszovó és az EU közül még mindig az előbbit választaná. 

 

Meghallgatások tíz napon belül 
2013. március 4. – Magyar Szó 

Májusban születhet végleges döntés arról, volt-e választási csalás a 2012-es helyhatósági 

választásokon – mondják a szabadkai Alapfokú Bíróság ügyészségén. Nem hivatalosan 

ugyan kiderült, hogy a grafológusok szerint semmi sem utal bűncselekményre, nem 

másították meg a választási eredményeket, de a tanúk meghallgatása egy összetett feladat, 

így végleges döntés május folyamán születhet. 

 

Magyar oldal a Somborske novine hetilapban 
2013. március 4. – Magyar Szó 

Az 59 éve megjelenő szerb nyelvű Somborske novine zombori hetilapban bejelentés nélkül 

magyar oldal jelent meg a március elsejei lapszámban. A Magyar mozaik elnevezésű oldal 

szerkesztője Faragó Tivadar, aki a Zombori Rádió ifjúsági műsorainak, a Bla-bla-bla és a 

Zombifishow szerkesztője, majd a rádió szerb és magyar nyelvű adásainak szerkesztője 

volt. 

 

A rendkívüli tartományi választások kiírását kérik a haladók 
2013. március 4. – Pannon RTV 

A rendkívüli tartományi választások kiírását kéri a Szerb Haladó Párt Vajdasági Tanácsa. A 

párt újvidéki sajtótájékoztatóján azt mondták: a hétvégi tartományi pótválasztások 

eredményei egyértelműen azt sugallják, hogy a Demokrata Párt elveszítette 

támogatottságát a lakosság körében. A haladók Szenttamáson, illetve Nagybecskereken 

nyertek a pótválasztáson. Apatinban a Szerbiai Szocialista Párt képviselője győzött. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=49135
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Dragana Milošević, a Szerb Haladó Párt Vajdasági Tanácsának a titkára azt mondta, az 

eredmények azt mutatják, hogy a polgárok változásokat akarnak. 

 

A VMSZ azt várja, hogy Szabadka elálljon a városrendezési tervtől 
2013. március 4. – Pannon RTV 

Benyújtotta határozati javaslatát a Vajdasági Magyar Szövetség a szabadkai városrendezési 

terv kidolgozásának leállítására. A párt szerint a dokumentum teljes mértékben 

elfogadhatatlan. A jelenlegi városrendezési terv alapján, a Szabadka központjában lévő 

szecessziós régi épületeket is lebontanák. A hír sokkolta a lakosokat. Annak ellenére, hogy 

korábban már sikerült megakadályozni a rombolást, ismét tervezik a város központjának 

átépítését.  

 

Balogáék képviselőnek születtek 
2013. március 5. – Kárpáti Igaz Szó 

A Régiók Pártja frakciója három, az Egyesült Centrumé (JC) két képviselővel bővülhet a 

vasárnap megtartott időközi megyei tanácsi választások nyomán. A parlamenti 

képviselőségük miatt mandátumaikról lemondott Viktor és Pavlo Balogát a változatosság 

kedvéért családon belül pótolták. A JC vezérének a felesége és fia gondoskodott arról, hogy 

továbbra is hárman képviseljék a famíliát Kárpátalja megye legfőbb döntéshozó 

testületében. 

 

A MÚOSZ vendége volt Gajdos István 
2013. március 5. – Kárpáti Igaz Szó 

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) külpolitikai szakosztályának vendége 

volt Gajdos István. A háttérbeszélgetés során az UMDSZ elnökét a kárpátaljai magyarokról 

és az ukrajnai aktuális belpolitikai eseményekről faggatták a jelenlévők. 

 

Magyar tankönyvek a magyar iskoláknak 
2013. március 4. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma a napokban 800 magyar tankönyvet osztott 

szét a magyar tannyelvű iskolákban. A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma tavaly 

jelentkezett egy a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra, 

magyar tannyelvű tankönyveket pályázott a magyar iskolák részére. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=49166
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12497
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12499
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4289-magyar-tankoenyvek-a-magyar-iskolaknak
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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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