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Bugár Kelemen Hunorral és Bajnaival tárgyalt 
2013. március 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Bugár Bélával, a Most-Híd elnökével és Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével tárgyalt 

csütörtökön Bajnai Gordon, az Együtt 2014 társalapítója Dunaszerdahelyen. Nem 

megosztásra van szükség, nem szabad a belpolitikai problémákat határon túl élő 

nemzettársaink körébe exportálni – hangoztatta az MTI-nek nyilatkozva a volt magyar 

kormányfő. Bajnai elmondta, határozott szándéka, hogy a következő fél esztendőben 

felkeresi a határon túli magyarság legitim szervezeteit. 

 

A Iancu-szobornál gyülekeznek vasárnap a román ellentüntetők 
2013. március 7. – maszol.ro 

Vasárnap délután 4 órakor, a Marosvásárhely főterén álló Avram Iancu szorornál 

gyülekeznek majd azok a román szélsőjobboldaliak, akik a Románia föderalizálása elleni 

csoportosulás hívására azzal a céllal érkeznek a Maros-parti városba, hogy megzavarják az 

egy órával később kezdődő Székely Szabadság Napját. „Március 10.-e legyen a román 

nacionalizmus újjáéledésének napja, amikor a románok egyesülnek és együttes erővel 

állnak ellen”  – áll a Facebookon meghirdetett akcióban. Az Avram Iancu képével 

illusztrált plakát jobb alsó sarkában fellelhető az Új Jobboldal szélsőséges szervezet 

védjegyévé vált máramarosi kereszt. 

 

Versmondó verseny a Magyarság Házában 
2013. március 7. – MTI, hirado.hu 

Hazafias költészet a magyar irodalomban címmel rendeztek versmondó versenyt Kárpát-

medencei diákoknak a Magyarság Házában csütörtökön Budapesten. A közelgő március 

15-i nemzeti ünnep tiszteletére rendezett megmérettetésen mintegy 150 diák vett részt a 

határon túlról, illetve Budapest különböző kerületeiből, általános iskolákból, 

gimnáziumokból és szakközépiskolákból. 

 
A világ sok nagyvárosában lesz tüntetés a székely szabadság napján 
2013. március 7. – Krónika, transindex.ro 

Európa és Amerika megannyi nagyvárosában tartanak demonstrációkat a román 

külképviseletek előtt vasárnap, a székely szabadság napjának elnevezett marosvásárhelyi 

autonómiatüntetéssel párhuzamosan - közölte csütörtökön Izsák Balázs, a megmozdulást 

szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130307170651/Bugar-Kelemen-Hunorral-es-Bajnaival-targyalt.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/9621-a-iancu-szobornal-gyulekeznek-vasarnap-a-roman-ellentuntetok
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/03/07/18/Versmondo_verseny_a_Magyarsag_Hazaban.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71937
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Tamás Sándor: kisebb és hatékonyabb régiókra van szükség 
2013. március 7. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az elkövetkező időszakban a kevesebb megyét magába foglaló fejlesztési régiókra van 

szükség - mondta Tamás Sándor pénteken Szebenben, a Központi Fejlesztési Régió soros 

ülésén. A régiótanács-elnök szerint csak így lehet eredményesebben lehívni a fejlesztésre 

fordítható EU-s pénzforrásokat. "A legideálisabb megoldás az lenne, ha minden megye a 

szabad egyesülés elve alapján maga dönthetne, hogy kivel akar egy régióba tartozni, mert 

természetellenes, hogy pl. Vrancea megye Konstancával van egy régióban. Ugyanígy 

működésképtelen, hogy Kovászna mások mellett Fehér megyével alkosson egy egységet, 

hiszen a két megye között semmi közös kapcsolódási pont nincsen" - fogalmazott. 

 

Zilahon is fogható az Erdély TV 
2013. március 7. – transindex.ro 

Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós és Kovászna után Zilahon is bekerült a napokban 

az Erdély TV az RDS kábelszolgáltató kínálatába. Az Erdélyi Magyar Televízió kiemelten 

kíván foglalkozni a Partiumot érintő gazdasági, politikai, szociális kulturális és hitéleti 

kérdésekkel. Egyúttal célja tájékoztatni az itt élőket Erdély legfontosabb eseményeiről, 

hozzájárulva, hogy hazai forrásból ismerjék meg az erdélyi valóságot - olvasható a televízió 

közleményében. 

 

Marosvásárhely: flash mob a magyar feliratokért 
2013. március 7. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Tucatnyi szülő vett részt péntek reggel a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu általános iskola 

előtt tartott flash mobon, amelyet a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) és a Szülői 

kezdeményező csoport szervezett amiatt, hogy az iskolaigazgató nem akarja kihelyezni az 

intézménybe a magyar nyelvű feliratokat. 

 

Március 21-én választanak új elnököt a Maros megyei RMDSZ élére 
2013. március 7. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének Területi Állandó Tanácsa, miután minden helyi, 

községi/városi és kerületi szervezet megtartotta a helyi tisztújítást, 2013. március 21-re 

hirdeti meg a megyei tisztújító küldöttgyűlést. A Területi Képviselők Tanácsának 1/2013-

as határozata alapján a küldöttgyűlésen a Területi Képviselők Tanácsának tagjai, a megyei 

tanácsosok, a Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács 27 képviselője, valamint a 18 

kerületi szervezet tisztújító küldöttgyűlésein választott kerületi képviselő (összesen 150 

küldött) vesz részt szavazati joggal. 

 

Markó Attila: tehermentesíti az államot az új restitúciós törvényvtervezet 
2013. március 7. – transindex.ro 

Nem tartja rossz elképzelésnek a pontrendszeren alapuló licites megoldást Markó Attila – 

akit a szerdai kormányülésről kiszivárgott restitúciós törvénytervezetről kérdeztek. A 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32310
http://itthon.transindex.ro/?hir=32312
http://itthon.transindex.ro/?hir=32313
http://itthon.transindex.ro/?hir=32315
http://itthon.transindex.ro/?hir=32316
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képviselő hangsúlyozta, az RMDSZ még nem alakított ki hivatalos álláspontot a jogszabály 

kapcsán. A kormány szerdán tárgyalta első olvasatban a restitúciós törvénytervezetet, 

amely értelmében négy év múlva, részletekben kezdene kárpótlást fizetni Románia azokért 

a kommunista diktatúra idején államosított ingatlanokért, amelyeket nem lehet 

természetben visszaszolgáltatni. 

 

Tőkés: új nemzeti szórványstratégiára van szükség 
2013. március 7. – Erdély Ma, Duna Tv 

Új nemzeti szórványstratégiára van szükség mondta Tőkés László európai parlamenti 

képviselő Nagyváradon. A politikus szerint a szórványmagyarság helyzetén csak úgy lehet 

javítani, ha összefognak a civil és egyházi szervezetek. Felmérések szerint az utóbbi kilenc 

év alatt több mint 30 százalékkal csökkent a szórványban élők száma. Fennmaradásukat az 

is segíthetné, ha közösségekbe szerveződnének. Tőkés László egy országos szórványügyi 

értekezlet megszervezését javasolta. 

 

Helyén marad a székely zászló – Dacolnak a kovászna megyei prefektussal a 
polgármesterek 
2013. március 7. – Erdély Ma, Háromszék 

Február 20-i keltezéssel kapták kézhez a felső-háromszéki önkormányzatok Dumitru 

Marinescu kormánymegbízott átiratát, melyben Codrin Munteanu utódja a székely zászló 

eltávolítását kérte a hivatalok homlokzatáról. A polgármesterek azonban a jelek szerint 

nem hátrálnak meg, Kézdiszéken immár az összes hivatalra kikerült a lobogó. 

 

Székely zászló lobog a felvidéki Gúta központjában is 
2013. március 7. – Erdély Ma, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Gútai Alapszervezete által hétfőn, március 4-én, a késő délutáni 

órákban szervezett meghitt, kis ünnepség keretében a magyar nemzeti összetartozás 

kinyilvánítására, szolidaritásuk és a testvériség jeléül Gútán is kitűzték a székely zászlót a 

városi művelődési központ épületére. Az MKP és a Via Nova ICS tagjai mellett a város 

polgármestere, vezetősége, önkormányzati képviselők és gútai polgárok is megtisztelték a 

rögtönzött, de nagyon színvonalas és tartalmas ünnepséget. 

 

Székelyföld, az autonóm fejlesztési régió? 
2013. március 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Erdélyi regionális kormány, illetve Székelyföld autonóm státusú fejlesztési régió 

megalakítását tartaná ideálisnak a háromszéki RMDSZ. Az Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármester és Klárik László szenátor által csütörtökön bemutatott, statisztikai adatokra 

támaszkodó tanulmány arra mutat rá, hogy az ország regionális átszervezésekor a 

jelenleginél jóval kisebb – 800 000 – 1 500 000 lakosú – és gazdaságilag homogén 

régiókat kellene kialakítani. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137032&cim=tokes_uj_nemzeti_szorvanystrategiara_van_szukseg_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137008&cim=helyen_marad_a_szekely_zaszlo_dacolnak_a_kovaszna_megyei_prefektussal_a_polgarmesterek
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137008&cim=helyen_marad_a_szekely_zaszlo_dacolnak_a_kovaszna_megyei_prefektussal_a_polgarmesterek
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137017&cim=szekely_zaszlo_lobog_a_felvideki_guta_kozpontjaban_is
http://maszol.ro/index.php/gazdasag/9618-szekelyfold-az-autonom-fejlesztesi-regio
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Markó: az RMDSZ nem feküdt le az egyházaknak 
2013. március 7. – maszol.ro 

Az igaz, hogy az egyházi vagyon visszaszolgáltatásáért az RMDSZ elkötelezetten 

munkálkodik, de azzal nem értek egyet, hogy lefeküdtünk az egyházaknak" – jelentette ki a 

maszol.ro-nak Markó Attila, az RMDSZ egyházi restitúciós törvényének kidolgozója. A 

háromszéki képviselőt Czika Tihamér szerdai Facebook-bejegyzésére reagált. Az RMDSZ 

liberális platformja, a Szabadelvű Kör volt alelnöke úgy vélekedik: a szövetség az erdélyi 

magyar egyházlobbi teljes kontrollja alatt van. Szerinte ilyen szempontból az RMDSZ 

semmivel sem jobb a román pártoknál, amelyek lefekszenek az ortodox egyháznak, 

„évente 365-ször, ha kell". 

 

Javaslatok régiófelosztásra 
2013. március 7. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Az lenne a legelőnyösebb megoldás, ha a központi régió újrafelosztásakor Hargita a két 

székely megyével alkothatna egy régiót – állítja Hargita Megye Tanácsának 

elemzőcsoportja, amely az ideális megoldáson túl más forgatókönyveket is el tud képzelni. 

 

Tízezer fölötti részvevőre számítanak Vásárhelyen 
2013. március 7. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

A vasárnap sorra kerülő autonómiatüntetésről tartottak sajtótájékoztatót csütörtök délben 

a Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi irodájában, melyen Biró Zsolton, az MPP 

országos elnökén kívül Gálfi Árpád, a párt udvarhelyi elnöke, valamint Hargita megyei 

elnöke, Salamon Zoltán is jelen voltak. 

 

Hagyományossá akarják tenni a Székely Szabadság Napját 
2013. március 7. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács elnöke csütörtökön úgy nyilatkozott: bár ők is és a hatóságok is 

a törvény értelmében a lehető legrosszabbra is felkészültek, egyáltalán nem tart az egyesek 

által meglebegtetett 1990-es hangulat újjáéledésétől. A sebek esetleges felszakításának 

gondolatát nem csak a helyi és központi magyarellenes sajtó meg Székelyföld 

önállósodását ellenző románok, hanem az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete is 

felemlegette. 

 

Autonómiatüntetés: fenyegetés vagy ellenőrzés? 
2013. március 7. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A március 10-i autonómiatüntetésre induló háromszéki buszok tulajdonosait 

megfenyegették – terjed a meg nem erősített információ Sepsiszentgyörgyön. A 

megmozdulás szervezői fokozott ellenőrzésről igen, fenyegetésről nem tudnak. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/9610-marko-az-rmdsz-nem-fekudt-le-az-egyhazaknak
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/javaslatok-regiofelosztasra
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/tizezer-folotti-resztvevore-szamitanak
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/hagyomanyossa-akarjak-tenni-a-szekely-szabadsag-napjat
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/autonomiatuntetes-fenyegetes-vagy-ellenorzes
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Régiós szinten kell dönteni – Interjú dr. Tatár Márta Kovászna megyei 
tanácsossal 
2013. március 7. – Erdély Ma 

Nemrég Gyulafehérváron tartották az Európai Régiók Szövetsége (AER – Assembly of 

European Regions) elnökségének és vezető tanácsának gyűlését. A rangos eseményen 

Kovászna megye képviseletében dr. Tatár Márta, a kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórház 

kardiológus-főorvosa, megyei tanácsos is jelen volt, Nagy József megyei alelnökkel együtt. 

 

Autonómiatüntetésre készülődve 
2013. március 7. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Csíkszeredában és több vidéki településen is lelkesen készülődnek a vasárnapi 

marosvásárhelyi autonómiatüntetésre. Vannak, akik szervezett formában buszokkal 

utaznak a helyszínre, de sokan készülődnek személygépkocsikkal is.     

 

Újabb magyar nyelvű vasúti táblát helyezett ki az MKP 
2013. március 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Magyar nyelvű vasúti táblát helyezett ki a Magyar Közösség Pártja (MKP) csütörtökön 

Csallóközaranyoson az állomással szemben magánterületen. A táblaállítási akción részt 

vett Berényi József, az MKP elnöke, Petheő Attila, a párt révkomáromi járási vezetője és 

több helyi lakos. 

 

Az RMDSZ megköszönte a székely zászló kitűzését 
2013. március 7. – Felvidék Ma 

Dunaszerdahelyen találkozott csütörtökön Berényi József, az MKP és Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke. Elsősorban az európai polgári kezdeményezésről tárgyalt a két elnök, 

melyhez partnerként csatlakozik a Magyar Közösség Pártja. A felek szerint ez a 

kezdeményezés az elmúlt ötven esztendő legfontosabb kisebbségi törekvése Európában. Az 

RMDSZ elnöke köszönetet mondott az MKP által kifejezett szolidaritásért a székely zászló 

ügyében. 

 

Az MKP is a Rákóczi szobor helyreállítására gyűjt 
2013. március 7. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Tőketerebesi Járási Elnöksége felhívást intézett a jóérzésű 

emberekhez, hogy járuljanak hozzá II. Rákóczi Ferenc fejedelem 2013. március 1-jén 

vandál módon megrongált mellszobrának helyreállításához. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137069&cim=regios_szinten_kell_donteni_interju_dr_tatar_marta_kovaszna_megyei_tanacsossal
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137069&cim=regios_szinten_kell_donteni_interju_dr_tatar_marta_kovaszna_megyei_tanacsossal
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/autonomiatuntetesre-keszulodve
http://www.hirek.sk/belfold/20130307180634/Ujabb-magyar-nyelvu-vasuti-tablat-helyezett-ki-az-MKP.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/38370-az-rmdsz-megkoszonte-a-szekely-zaszlo-kituzeset
http://www.bumm.sk/79564/az-mkp-is-a-rakoczi-szobor-helyreallitasara-gyujt.html
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A parlament emberjogi bizottságát nem zavarják Fico kijelentései 
2013. március 7. – bumm.sk 

A szlovák parlament emberjogi bizottságának kormánytöbbsége leszavazta azt az ellenzéki 

indítványt, amely elítélte volna Robert Fico múlt heti kijelentéseit a szlovákiai 

kisebbségekkel kapcsolatban. A javaslatot Rudolf Chmel, a Híd képviselője terjesztette be a 

bizottság elé. 

 

A magyar kultúráért harcolnak Kassán 
2013. március 7. – hirek.sk, Kossuth Rádió 

Három éve harcol a Csemadok Kassai Városi Választmányának elnöke azért, hogy a 

magyar irodalom és kultúra ismét elérhető legyen Kassán. A legnagyobb probléma az, 

hogy a kassai magyarok nem tudnak hol összejárni, gyenge az információáramlás, a 

helyzetet pedig nagyban nehezíti, hogy csaknem négy évvel ezelőtt megszűnt a kassai 

magyar könyvesbolt, amely információs központként is működött – mondta a Kossuth 

Rádiónak Kollár Péter. 

 

Boldoghy-Gyurcsány vita a kettős állampolgárságról Komáromban 
2013. március 7. – Felvidék Ma 

A Komáromi Szalon következő estjén, március 13-án Boldoghy Olivér a Fontos vagy! 

mozgalom aktivistája és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a kettős 

állampolgárságról tart vitaestet. 

 

Nyelvében él a kisebbség, avagy példaértékű kezdeményezés Rozsnyón 
2013. március 7. – Felvidék Ma 

Az első sikeres találkozó után, március 6-án délután ismét sor került a Magyar Nyelvi Klub 

találkozóra Rozsnyón. A klub célja, hogy a két- vagy többnyelvű családban nevelkedő 

gyermekek kortársaik körében, játékos formában, versek, dalok közvetítésével jobban 

elsajátítsák a magyar nyelvet. 

 

Szlovákiában tárgyalt a Magyar-Szlovák Mezőgazdasági Vegyes Bizottság 
2013. március 7. – Felvidék Ma 

A vidékfejlesztési együttműködésekről, az élelmiszerek minőségpolitikai kérdéseiről és a 

Közös Agrárpolitika reformjának elemeiről tárgyalt V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért 

felelős államtitkár Magdalena Lacko-Bartošová szlovák államtitkárral. 

 

Negyedszer volt konzuli nap Törökbecsén 
2013. március 7. – Vajdaság Ma 

A törökbecsei Jókai Mór MME székházában csütörtökön negyedik alkalommal tartottak 

kihelyezett konzuli napot Magyarország szabadkai főkonzulátusának munkatársai, akik a 
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http://www.bumm.sk/79560/a-szlovak-parlament-emberjogi-bizottsagat-nem-zavarjak-fico-kijelentesei.html
http://www.hirek.sk/kultura/20130307144117/A-magyar-kulturaert-harcolnak-Kassan.html
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nap folyamán 170 kérelmet vettek át. Dr. Kovács Gábor konzul tájékoztatása szerint 

március elsejétől egyszerűsödött és szigorodott is a kérelmek feldolgozása: az egyszerűbb 

formanyomtatványokkal ezentúl azok is benyújthatják a magyar állampolgárság iránti 

igényüket, akik bár nem rendelkeznek magyar állapolgárságú felmenővel, de tíz éve 

érvényes házasságban élnek magyar állampolgárral, vagy amennyiben van közös 

gyermekük, öt éve élnek érvényes házasságban magyar állampolgárral. Szigorodott viszont 

Magyarországon a magyar nyelvtudás ellenőrzése, amit a szabadkai főkonzulátus 

munkatársai is szigorú követelményként vesznek figyelembe a kérelmek elbírálásakor. 

 

Az LDP és a VMSZ képviselői Újvidéken tárgyaltak 
2013. március 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Liberális Demokrata Párt (LDP) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselői 

Újvidéken megbeszélést tartottak az időszerű politikai helyzetről. A megbeszélés részvevői 

hangsúlyozták, az egyes időszerű politikai kérdésekben a két párt egybehangzó 

álláspontokat képvisel, ami együttműködési lehetőséget nyújt a konkrét 

kezdeményezésekkel kapcsolatban, különös tekintettel a Vajdaság autonómiáját érintő 

kérdésekre. 

 

A Polgári Vajdaság a szenttamási választási incidens kivizsgálását követeli 
2013. március 7. – Vajdaság Ma 

A kormányon kívüli, civil szervezeteket tömörítő Polgári Vajdaság azt követeli az illetékes 

szervektől, hogy mielőbb vizsgálják ki azokat az eseményeket, amelyek az elmúlt hétvégi 

szenttamási pótválasztások alkalmával történtek. Úgy vélik, hogy ezek az események, 

amelyek méltán keltettek nyugtalanságot Szenttamás és Vajdaság polgárainak körében, 

nem maradhatnak bírósági epilógus nélkül, s a nyilvánosság sem tájékozódhat pusztán 

ellentmondó pártközleményekből. 

 

Újságírók kitüntetése 
2013. március 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Idén először közös ünnepségen adományozta oda díjait a Vajdasági Magyar Művelődési 

Szövetség és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete. A szabadkai Városi Múzeumban 

megtartott rendezvényen a Napleány-díj 10., jubileumi díjkiosztójához társult a VMÚE öt 

szakmai kitüntetésének ünnepélyes átadása is. Az egybegyűlteket és kitüntetetteket Dudás 

Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke köszöntötte. Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának 

elnöke levélben köszöntötte a résztvevőket. 

 

Dačić: Tíz éve hazudjuk, hogy Koszovó szerb 
2013. március 7. – Magyar Szó 

Sem az államfő, sem a kormányfő, sem a miniszterek, sem a rendőrség, sem a katonaság 

nem teheti be a lábát Koszovóba – írta Ivica Dačić kormányfő a NIN hetilapban. – 
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Hazugság volt, hogy Koszovó szerb lenne, sőt ezt még bele is emeltük az alkotmányba. Ma 

ez az alkotmány semmit sem segít. Az állam nem teheti be a lábát oda. Koszovó csaknem 

tíz éven át tabu téma volt, senki sem mondhatta el róla az igazságot – szögezte le a 

miniszterelnök. 

 

Élelmiszercsomagok szavazatokért cserébe 
2013. március 7. – Kocsi Zoltán - Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőház csütörtöki ülésének megkezdése előtt Igor Mirović, a Szerb 

Haladó Párt képviselői csoportjának vezetője levelet intézett Pásztor István házelnökhöz, 

amelyben előrehozott tartományi választások kiírásának szükségességére hívta fel a 

figyelmet. Mint mondta, a jelenlegi parlamenti többség legitimitása megingott, amit a 

három vajdasági önkormányzatban megtartott választások eredményei is alátámasztanak. 

Nem tartom szükségesnek az előre hozott választások kiírását, a csütörtöki ülés is 

bizonyította, hogy nagyon meghatározó, masszív parlamenti többség létezik – mondta 

Pásztor. 

 

„A VMSZ visszaélt a jóindulatunkkal” 
2013. március 7. – Magyar Szó 

Almási Szilárd, a .Most Egyesület elnöke a szabadkai Népszínház épülete előtt tartott 

sajtótájékoztatót. Kiemelte, azért választotta ezt a helyszínt, hogy látszódjon, milyen 

állapotban van ma Szabadka központja. „Úgy vélem, hogy a VMSZ visszaélt a 

jóindulatunkkal, és a támogatásunkat kihasználva, azt felhasználta a Demokrata Párttal 

szembeni csatározásra” – mondta. 

 

Bővül a magyar médiakínálat Zomborban 
2013. március 7. – Fekete J. József – Magyar Szó 

A közelmúltban a Szerbia elsőként alapított magánrádiójából kinőtt Spektar RTV új 

tulajdonosa és főszerkesztője megbeszélésre hívta a városban jelentősebb népességgel bíró 

nemzetiségek képviselőit, és fölkínálta számukra a kisebbségi tájékoztatás lehetőségét, 

magyarán, hogy készítsenek anyanyelvükön műsorokat, amit a helyi, földi sugárzási 

engedéllyel rendelkező televízió közvetítene. Az elmúlt pénteken a Somborske novine 

szerb nyelvű hetilap magyar oldalt jelentetett meg Magyar Mozaik címmel. Az oldal 

szerkesztőjét, Faragó Tivadart kérdezte a Magyar Szó a szerkesztőség új 

kezdeményezéséről. 

 

Szabadka lenne a békés együttélés mintapéldája? 
2013. március 7. – Pannon RTV 

Szabadka a nemzetek közötti békés együttélés mintapéldája – nyilatkozták a városba 

érkezett észak-írországi békeprogram résztvevői. Az Egyesült Királyság északi 

tartományában elszigetelten élnek egymás mellett a katolikusok és a protestánsok. A 
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http://www.magyarszo.com/hu/1902/vajdasag_szabadka/93285/%E2%80%9EA-VMSZ-vissza%C3%A9lt-a-j%C3%B3indulatunkkal%E2%80%9D.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1902/vajdasag_zombor/93212/B%C5%91v%C3%BCl-a-magyar-m%C3%A9diak%C3%ADn%C3%A1lat-Zomborban.htm
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küldöttség célja, hogy az itt tapasztalt nemzetek közötti kommunikációt és toleranciát 

odahaza bemutassák, illetve a gyakorlatban alkalmazzák. 

 

Szabadka, városrendezés: a DP reakciója a VMSZ közleményére 
2013. március 7. – Pannon RTV 

Nem igaz a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai Városi Szervezetének azon állítása, 

miszerint csak a demokraták nem csatlakoztak a VMSZ kezdeményezéséhez, hogy le kell 

állítani Szabadka város területrendezési tervének kidolgozását – áll a Demokrata Párt 

szabadkai Városi Szervezetének közleményében. 

 

Kisebbségellenes önkormányzat, nemzetiségi intolerancia 
2013. március 8. – Kárpátalja 

A KMKSZ Nagybakosi Alapszervezete szeretné elérni, hogy az ukrán többségű, de harminc 

százalékban magyarlakta, beregszászi járási helységben az ukrán mellett a magyar is váljon 

hivatalos nyelvvé. A községi tanácsi képviselőtestület azonban nemet mondott a regionális 

nyelvekről szóló jogszabály törvényerőre emelésére, a magyar nyelv regionális státuszának 

az elismerésére. 

 

Interjú Tóth István beregszászi főkonzullal 
2013. március 8. – Kárpátalja 

„Fontosnak tartom, hogy a konzuli szolgálat teljesítésével párhuzamosan, az itteni 

nagyszámú magyar közösségre tekintettel, kulturális missziót is teljesítsünk Kárpátalján, 

mintha egyben kulturális központ is lennénk” – mondja Tóth István főkonzul a Kárpátalja 

hetilapnak adott interjújában. 

 

Folytatódik az UMDSZ feloldódása a PR-ben 
2013. március 8. – Kárpátalja 

„Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség a Régiók Pártja abszolút szatellitjévé válik” – 

ezzel a címmel ismerteti az ellenzéki zakarpattya.net.ua a PR megyei lapja, a Zakarpatszka 

pravda híradását az UMDSZ beregszászi járási tanácsi frakciójának legutóbbi ülésén 

történtekről. 

 

Schmitt-adomány Kisbégánynak 
2013. március 8. – Kárpátalja 

Újabb község – ezúttal Kisbégány – részesült Schmitt Pál adományából. A volt 

köztársasági elnöknek a Verecke Alapítvány segítségével, a KMKSZ tevőleges 

közreműködésével történő adományosztásban ez volt az utolsó kárpátaljai helyszín. 
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Bagoly dorgál verebet, avagy mennyi is az annyi? 
2013. március 7. – Új Magyar Képes Újság 

A MESZ a múlt héten saját lapjában, a Horvátországi Magyar Naplóban felszólította a 

HMDK-t, hogy hozza nyilvánosságra a 2012-es elszámolását, valamint találgatásokba 

bocsátkozik, miszerint a HMDK-sok „nyílt titok, hogy több magyarországi forrásból is 

részesülnek (részesültek) támogatásban”. Ez azért is aljasság, mert ők maguk azzal és 

akkor számolnak el, amivel akarnak és amivel jónak látnak. Vagyis úgy adagolják az 

információt, ahogy nekik megfelel, valamint annyira aljas módon sároznak másokat, hogy 

ezt valóban csak ők tudják, de azt jól csinálják, mert még mindig vannak, akik hisznek 

nekik – jelentette ki Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke. 

 

Magyar-magyar házasság 
2013. március 7. – RTV Slovenija Hidak 

Ma már semmi akadálya újraegyesíteni a szétszakított nemzetet, csak persze valóban 

akarni kell. A felvidéki és a muravidéki magyarság több mint húsz éve tart fenn jó 

barátságot, cserél programokat, találkozik, ismerkedik, akar egymással törődni. A két 

közösség a kapcsolatot hivatalosan együttműködési megállapodással erősíti meg évről-

évre. Az idei dokumentumot szerdán a Bánffyban írták alá. 

 

Megalakult a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete 
2013. március 7. – RTV Slovenija Hidak 

Kedden tartotta meg a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete 1. rendszeres 

– ünnepi – közgyűlését. Az eseményen jelen volt Jakab István, a magyar országgyűlés 

alelnöke is. 
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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.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   
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www.mti.hu   
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www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 
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