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Németh Zsolt: a magyar kormány támogatja az autonómiatüntetés 
szabadságát 
2013. március 8. – Krónika 

A magyar kormány „nyilván nem tüntet”, hanem tárgyal a román féllel, ugyanakkor 

támogatja az autonómiáért tüntetés szabadságát - mondta Németh Zsolt, a magyar 

külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Németh Zsolt a Kossuth Rádióban azt 

mondta: ha a határon túli magyarok autonómiát akarnak - „területit, kulturálisat, 

székelyek vagy a partiumbeliek vagy éppen a vajdaságiak - a magyar kormánynak 

alkotmányos kötelezettsége, hogy ezeket a célkitűzéseket támogassa”. 

 

Ezrek az önrendelkezésért 
2013. március 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, Nyugati 

Jelen, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Többezres tömeg vett részt tegnap délután a Székely Szabadság Napjaként meghirdetett, 

zavargásoktól mentesen lezajlott marosvásárhelyi autonómiatüntetésen. A megyeszékhely 

külvárosában lévő postaréti Székely Mártírok Emlékművéhez Székelyföld egész területéről 

autóbuszokkal érkeztek a tüntetők, akik elsősorban székely zászlókat hoztak magukkal, de 

megannyi magyar és árpádsávos zászló is feltűnt a tömegben. A demonstrációt szervező 

Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs felszólalásában leszögezte: a székelység azt 

üzeni a bukaresti kormánynak, hogy a nyolc székely székből álló Székelyföld autonóm 

közigazgatási egységgé akar válni. 

 

Martonyi: Erdély Magyarországhoz való visszacsatolása teljes képtelenség 
2013. március 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Népszabadság 

Erdély Magyarországhoz való visszacsatolása teljes képtelenség - mondta Martonyi János 

a román Digi24 hírtelevízióban. A magyar külügyminiszter arra a felvetésre válaszolt így, 

hogy Romániában sokan attól tartanak: Budapest az autonómiatörekvések támogatásával 

Erdélyt szeretné visszaszerezni. 

 

Kelemen Hunor Orbán Viktorral tárgyalt 
2013. március 8. – Erdély Ma, MTI 

Orbán Viktor miniszterelnök péntek délután hivatalában fogadta a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét – tájékoztatta a miniszterelnök sajtófőnöke az 

MTI-t. Havasi Bertalan közleményében úgy fogalmaz: a Kelemen Hunor által 

kezdeményezett megbeszélésen áttekintették a romániai magyarságot érintő legfontosabb 

aktuális kérdéseket, így az alkotmánymódosítás, a régiók átszervezése, illetve a kisebbségi 

jogok érvényesülésének témakörét. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71978
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71978
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71984
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71979
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137146&cim=kelemen_hunor_orban_viktorral_targyalt
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Nem kifogásolta az autonómiát Ponta az ATV-ben 
2013. március 9. – transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió 

„Határozottan igen” – válaszolta Victor Ponta arra a műsorvezetői kérdésre, miszerint 

létezhet-e autonómia egy olyan államban, mely nemzetállamként határozza meg magát? A 

kormányfővel készített interjút tegnap este sugározta a magyarországi ATV 

televíziócsatorna. A beszélgetés román nyelvű átiratából kiderült, az autonómiára 

vonatkozó kérdésre adott pozitív válasz után Ponta azonnal decentralizációról kezdett el 

beszélni. 

 

Victor Ponta a békés együttélés fontosságát hangsúlyozta az MSZP 
rendezvényén 
2013. március 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Népszabadság 

A magyarok és a románok közötti békés együttélés fontosságát hangsúlyozta Victor Ponta 

miniszterelnök Budapesten, a Magyar Szocialista Párt évértékelő nagygyűlésén elmondott 

beszédében. A kormányfő szerint a magyaroknak és a románoknak is látniuk kell, „tudunk 

együtt élni, lehetünk barátok, és tudunk együtt dolgozni a közös jövőnkért”. Ponta 

budapesti látogatása ellen a Jobbik szervezett tiltakozást, a jobboldali párt szerint Ponta 

minden megnyilvánulásával a magyarság ellen lép fel, az MSZP pedig hazaárulást követett 

el azzal, hogy meghívta a nagygyűlésére. 

 

Áder Jánosné a Szent Ferenc Alapítványnál 
2013. március 10. – Nyugati Jelen 

Négynapos látogatásra jött el Böjte Csaba atya meghívására a hétvégén Herczegh Anita, 

Áder János, Magyarország köztársasági elnökének felesége. Látogatása során több 

gyermekotthont keresett fel a Szent Ferenc Alapítvány által Erdély-szerte működtetett 22-

ből. 

 

Medve az interneten 
2013. március 9. - Lukács Csaba - Magyar Nemzet 

Dobos Ferenc szociológus által vezetett B-Fókusz Intézet készített felmérést „Nemzeti 

identitás, asszimiláció és média-használat a határon túli magyarság körében 1999-2011” 

címmel az MTVA megbízásából. A vizsgálat a négy legnagyobb határon túli magyar 

közösséget vizsgálta, Erdélyt, Felvidéket, Délvidéket és Kárpátalját. A vizsgálat hiánypótló 

hiszen ezen a területen a rendszerváltozásokat követő években alig történt mérés a Kárpát-

medencében. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. március 9-i számában olvasható.) 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32335
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71980
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71980
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ader_janosne_a_szent_ferenc_alapitvanynal.php
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Székely autonómia – Megmozdulások észak-amerikai nagyvárosokban 
2013. március 10. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Észak-Amerika több nagyvárosában tartottak vasárnap megmozdulásokat a székely 

autonómia ügye melletti szolidaritás jegyében. New Yorkban csaknem 250-en tüntettek 

békésen Románia főkonzulátusa előtt - mondta az MTI-nek az eseményt szervező 

Baumeister László Wilhelm.  

Clevelandben, a Vatikán által tavaly újranyittatott Szent Imre magyar katolikus templom 

területén mintegy másfél százan gyűltek össze, hogy támogassák Székelyföld 

autonómiájának ügyét - tájékoztatta telefonon azt MTI-t a Csíkszeredából származó Csibi 

Lóránt, az esemény szervezője, a városban működő Bocskai Rádió főszerkesztője. 

Los Angelesben a San Fernando-völgyi magyar református templomban közös imával és 

verses-zenés műsorral hívták fel a figyelmet a  székely autonómia ügyére. Az eseményen 

mintegy hetvenen vettek részt.  

Washingtonban egy körülbelül 20 fős csoport székely zászlókkal és egy angol nyelvű, 

Autonómiát Székelyföldnek felirattal tartott flashmob-megmozdulást a Fehér Ház 

közelében. A részvevők közül többen székely népviseletben vagy a csíkszeredai hokicsapat 

mezében jelentek meg.  

 

Székely autonómia – Szimpátiatüntetés Münchenben 
2013. március 10. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Tüntetést tartottak Székelyföld autonómiájáért vasárnap Münchenben a román 

főkonzulátus előtt. A Hunnia Baráti Kör szervezésben tartott demonstráción a vártnál 

jóval többen, mintegy 250-en vettek részt – tájékoztatta telefonon az MTI-t Hahn-Seidl 

Alida, a németországi magyar civil szervezet tagja, a tüntetés egyik szervezője. 

 

Székely autonómia - Szimpátiatüntetést tartottak Zürichben is 
2013. március 11. A Zürichi Magyar Egyesület szervezésében a svájci nagyvárosban is 

szimpátiatüntetést tartottak vasárnap a székelyföldi autonómiáért küzdőkkel. 

A szervezők MTI-hez eljuttatott közlése szerint a svájci magyarság tagjai közül - a 

marosvásárhelyi nagygyűléssel egy időben - 350-en gyűltek össze a zürichi Bürkliplatzon, 

hogy egyetértésüket és támogatásukat fejezzék ki Székelyföld önrendelkezésének 

érvényesítéséért vívott harcában. A résztvevők székely zászlókat lobogtattak, továbbá 

magyar, német és román feliratú transzparensekkel vonultak fel. 

Továbbiakban tartottak tüntetést Londonban, Hágában, Bécsben és Brüsszelben is. 

 

Cseke Attila: előbb a decentralizáció, utána a régiók 
2013. március 8. – maszol.ro 

A közigazgatási átszervezés első szakaszának a decentralizációnak kell lennie – ezt az 

álláspontot képviseli majd Cseke Attila a regionalizálást előkészítő országos konzultatív 

tanácsban, melyben parlamenti és önkormányzati politikusok mellett szakemberek is részt E
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=137252&cim=szekely_autonomia_megmozdulasok_eszak_amerikai_nagyvarosokban
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137250&cim=szekely_autonomia_szimpatiatuntetes_munchenben
http://maszol.ro/index.php/belfold/9682-cseke-attila-elobb-a-decentralizacio-utana-a-regiok
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vesznek. A Bihar megyei képviselőt ezen a héten delegálta az RMDSZ a kormány által 

létrehozott testületbe. Cseke Attila a maszol.ro-nak pénteken elmondta: a 

decentralizációhoz nem szükséges alkotmánymódosítás, csupán törvénymódosítás, és 

ennek meg kell előznie „a különböző régiós térképekről zajló vitákat”. 

 

Molnár Zsolt a krassó-szörényi magyarok képviseletét is felvállalja 
2013. március 8. – Nyugati Jelen 

A romániai magyar közösségek legitim érdekképviseletét a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség látja el, ennek értelmében a Szövetség képviselőházi és szenátusi választottjai 

azoknak a megyéknek a közvetlen képviseletét is felvállalják, ahonnan a tavalyi parlamenti 

választásokon nem sikerült képviselőt delegálniuk a Román Parlamentbe. A krassó-

szörényi magyar közösségek képviseletét Molnár Zsolt Temes megyei parlamenti képviselő 

vállalta fel a 2012–2016-os parlamenti ciklusban. 

 

Tisztújítások a Kovászna megyei EMNP-ben 
2013. március 8. – Erdély Ma 

A megye minden településén tisztújító közgyűlést tart az Erdélyi Magyar Néppárt. A 

sepsiszentgyörgyi szervezetet Nemes Előd korábbi megyei elnök vezeti, a háromszéki 

elnöki tisztségre Derzsi Sámuelt javasolják. 

 

Felmérés: Székelyföldön békében él egymással a két nemzet 
2013. március 9. – Erdély Ma, Duna Tv 

Bukarestből gerjesztik az ellentéteket véli a Hargita Megyei Önkormányzat által 

megrendelt reprezentatív felmérés, amelyben többek között arra keresték a választ, milyen 

a magyar-román viszonyt. Mind a magyarok, mind a románok úgy vélik, hogy a bukaresti 

politikusok és a központi román sajtó a felelős a konfliktusok miatt. 

 

Bende Sándor az elnök 62 „pozitív kritikával” 
2013. március 9. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

„Véget értek a hajszák, munkaidő jön” – jelentette be a szombati Gyergyó területi RMDSZ-

szervezet tisztújító közgyűlésén Bende Sándor, az újraválasztott elnök. Bendét 89 személy 

segítette újabb mandátumhoz, 62-en Moldován Józsefre szavaztak.  

 

Nem tetszik a székelyek története... 
2013. március 9. – Erdély Ma, Háromszék 

Egy Hargita megyei állampolgár az oktatási minisztérium szakvéleményét kérte a 

székelység történetével foglalkozó tankönyv használatáról a megye iskoláiban, mert 

megítélése szerint az románellenes, a magyar revizionizmus szellemében eltorzítja a 

történelmi eseményeket, és szöges ellentétben áll a hivatalos román történetírással. A 

feljelentő a kötelező harmincnapos válaszadás utolsó napján kapott levelet a minisztérium 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/molnar_zsolt_a_krasso_szorenyi_magyarok_kepviseletet_is_felvallalja.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137121&cim=tisztujitasok_a_kovaszna_megyei_emnp_ben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137190&cim=felmeres_szekelyfoldon_bekeben_el_egymassal_a_ket_nemzet_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/bende-sandor-az-elnok-62-apozitiv-kritikavala
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137169&cim=nem_tetszik_a_szekelyek_tortenete
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kisebbségi igazgatóságától, melyben tudatták vele, hogy „a könyv mind tudományos, mind 

a történelmi valóság tekintetében megfelel az elvárásoknak”. 

 

Tőkés: érthetetlen az MSZP, Victor Ponta és az RMDSZ barátkozása 
2013. március 10. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke érthetetlennek nevezte, 

hogy a Magyar Szocialista Párt (MSZP) azzal a Victor Ponta pártelnök-kormányfővel 

barátkozik, akinek hatalomra kerülése óta - Tőkés megítélése szerint - magyarellenes 

hangulat alakult ki Romániában.  

 

Blaga: nem tárgyalunk az alkotmány első cikkelyéről! 
2013. március 10. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A PDL nem fog tárgyalni az alkotmány első cikkelyének egy esetleges módosításáról – 

jelentette ki szombaton Vasile Blaga. Az újabb mandátumért induló pártelnök mindezt 

Csíkszeredában jelentette ki, ahol pártjának helyi szervezete előtt mutatta be programját.  

Blagát megkérdezték, hogyan látja a magyar-román kapcsolatokat az utóbbi hetek 

történéseinek fényében. A politikus erre azt válaszolta, Románia egységes nemzetállam, és 

az alkotmánynak erről a cikkelyéről a PDL nem tárgyal. 

 

Borboly részt vesz az autonómiatüntetésen 
2013. március 10. – transindex.ro 

"Köszönöm mindenkinek a visszajelzést! Megyek" - írta szombat este Facebook-

kommentjében Borboly Csaba. Hargita Megye Tanácsának elnöke nemrég jelentette be, 

Facebookon kéri ki a választók véleményét abban a kérdésben, hogy részt vegyen-e a 

marosvásárhelyi autonómiatüntetésen. A szavazógép állása szerint 158 személy voksolt 

amellett, hogy Borboly részt vegyen a tüntetésen. A részvétel ellen 9 személy szavazott. 

 

Izsák Balázs: az autonómiatüntetés nem bal- vagy jobboldali 
2013. március 10. – Erdély Ma, mno.hu 

Fontos Székelyföld területi autonómiája, és a Marosvásárhelyen megrendezendő 

tüntetésnek nincs ideológiai behatárolódása – mondta el az MNO-nak Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács elnöke. Beszélt arról is, Szanyi Tibor tájékozatlan, jobb lenne, ha 

nem nyilatkozna többet a határon túli magyarokról. 

 

Tőkés: kivel tart az RMDSZ? 
2013. március 10. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ legfelsőbb vezetése elszakadt a bázistól, a lakosságtól, és egyre többen nem 

osztják a csúcsvezetésnek azt a véleményét, hogy nem vesznek részt az 

autonómiatüntetésen – jelentette ki Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke, Tőkés László. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71981
http://itthon.transindex.ro/?hir=32340
http://itthon.transindex.ro/?hir=32342
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137221&cim=izsak_balazs_az_autonomiatuntetes_nem_bal_vagy_jobboldali_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tokes-kivel-tart-az-rmdsz
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„Ha részt veszünk, akkor nincs olyan erő Bukarestben, amely figyelmen kívül 
hagyjon” 
2013. március 10. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az utcai tömegrendezvény a részvételi demokráciának legitim mozgalmi eszköze. A 

marosvásárhelyi autonómiatüntetés üzenete egyértelmű, világos, európai, és nincs helye a 

szélsőségnek, illetve a riogatásnak – vélte az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Toró T. 

Tibor. 

Hogyan tovább? 
2013. március 11. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke hangsúlyozta: „Újabb autonómiatüntetésen vagyunk túl. A romániai 

magyar közösség ismét több ezres megmozduláson jelezte a bukaresti hatalom felé, hogy a 

román állam területi épségének megkérdőjelezése nélkül ugyan, de saját ügyeiben, az 

általa többségben lakott régióban önrendelkezést követel. Ugyanakkor remélhetőleg senki 

sem hiszi azt, hogy ez elegendő volt a célok eléréséhez. Mint ahogy azt sem, hogy néhány 

további, Erdély vagy a Partium valamely pontján megtartott tömegmegmozdulás 

eredményes lehet. A tüntetések ugyanis önmagukban óhatatlanul rutinszerűvé válnak, és 

devalválják a közvetíteni kívánt üzenetet”. 

 

Berényi: Fico üzenni akart 
2013. március 8. – hirek.sk, Kossuth Rádió 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke a Kossuth Rádió 180 percben című 

műsorában kijelentette: Fico az elmúlt egy évben visszafogta magát, tartózkodott a 

kisebbségellenes megnyilvánulásoktól, amit 2006 és 2010 között gyakran lehetett hallani 

tőle, szlovák elemzők szerint azonban „ez az igazi arca”. A kormányfő legutóbbi, 

túrócszentmártoni nyilatkozatáról szólva Berényi rámutatott: a beszéd előkészített előadás 

volt, Fico olvasta a szöveget, felkészült rá, üzenni akart. 

 

A vasút szerint a műszaki előírás felsőrendűbb a kisebbségi jogoknál 
2013. március 8. – bumm.sk 

Szepsi városa februárban küldte el a Szlovák Vasúttársaságnak a városban található 

vasútállomás kétnyelvűsítésére vonatkozó kérvényét. Most megkapták az elutasító választ, 

nem volt benne sok köszönet: nem kétnyelvűsítenek, és nem is fogják azt kezdeményezni. 

 

Kárpótlást követel a cipőgyáros Baťa-család a dekrétumok miatt 
2013. március 8. – MTI, bumm.sk 

Pénzbeli kárpótlást követelnek Jan Antonín Baťa, a világhírű zlíni cipőimpérium egyik 

alapítójának a leszármazottai a cseh államtól azért a családi vagyonért, amelyet a II. 

világháború után a Beneš-dekrétumok alapján államosítottak Csehszlovákiában. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/aha-reszt-veszunk-akkor-nincs-olyan-ero-bukarestben-amely-figyelmen-kivul-hagyjona
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/aha-reszt-veszunk-akkor-nincs-olyan-ero-bukarestben-amely-figyelmen-kivul-hagyjona
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Jövőre nyithatják meg a krasznahorkai várat 
2013. március 8. – SITA, bumm.sk 

A Szlovák Nemzeti Múzeum bejelentése szerint jövőre nyitják meg a látogatók előtt is a 

felújítás alatt álló, egy éve leégett krasznahorkai várat. A tetőfedési munkálatok 

folytatódnak, idén be is fejeződnek. 

 

Gyűlnek az adományok a Rákóczi-szobor felújítására 
2013. március 8. – hirek.sk 

Gyűlnek a pénzadományok II. Rákóczi Ferenc múlt héten ellopott, megkárosított, ám a 

rendőrség által felkutatott borsi mellszobrának felújítására. 

 

Szigeti: Veszélyes precedenst teremthet az oktatási tárca 
2013. március 8. – hirek.sk 

Az oktatási tárca törvénymódosítást tervez, amellyel szlovák tanítási nyelvű osztályok 

megnyitására kötelezhetné a magyar iskolákat működtető önkormányzatokat. Szigeti 

László volt oktatási miniszter szerint ez veszélyes precedenst teremtene. 

 

Fenyegetések miatt lefújták Gyurcsány komáromi vitaestjét 

2013. március 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Március 13-án vitaestre hívták Gyurcsány Ferenc ex-kormányfőt Révkomáromba, a 

Komáromi Szalon szervezésében. A szervezők azonban inkább lemondták a találkozót, a 

közösségi portálokon zajló fenyegetőzések és uszítás miatt. 

 

Könyv jelent meg a kétnyelvűség történetéről 
2013. március 9. – hirek.sk 

A Kassai Magyarok Fóruma rendezésében, a Szent Gellért Pasztorációs Központban 

mutatták be először a xx. században érvénybe lépett nyelvhasználati jogok alakulását 

vázoló dokumentum kötetet, amelyet a Fórum Kisebbségkutató Intézet adott ki. 

 

Fico: valakit zavar a nyugalom a szlovák-magyar kapcsolatokban 
2013. március 10. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A szlovák közszolgálati televízió vasárnapi vitaműsorában Robert Fico kormányfő 

kijelentette: kormánya hivatalba lépése óta sok energiát fektetett a szlovák-magyar 

kétoldalú kapcsolatokban meglévő feszültség csökkentésébe. „Már-már úgy tűnik nekem, 

hogy valakit zavar ez a nyugalom a szlovák-magyar kapcsolatokban, és megpróbál 

belekötni mindenbe, ami valahol felbukkan, vagy amit valahol valaki mond” – mondta a 

miniszterelnök a Matica slovenská megalakulásának 150. évfordulója alkalmából rendezett 

túrócszentmártoni ünnepségen elhangzott beszédének bírálatával összefüggésben. 
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9 

A Via Nova és a SJE HÖK a Jobbik felvidéki partnere? 
2013. március 10. – bumm.sk 

Nyilvánosságra került egy állítólagos szigorúan bizalmas Jobbik-munkaanyag, melyben 

Szávay István, a párt képviselője azt elemzi, milyen a párt támogatottsága a határon túli 

magyarok körében. A Felvidéken baj van, a pártnak azonban vannak partnerei: a Via Nova 

ICS és a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata. 

 

Esterházy-emlékünnepség Budapesten 
2013. március 10. – MTI, Felvidék Ma 

Budapesten idén is megtartották az Esterházy János Emlékünnepséget. Esterházy-díjjal 

méltatták Boldoghy Olivér és a Pozsonyi Magyar Galéria munkáját, tevékenységét. 

 

Székely zászlók Somorján is 
2013. március 10. – Felvidék Ma 

Somorján a városháza elé és a református templom tornyára is kitűzték a székely zászlót. 

 

Alkotmánybíróság előtt a nemzeti tanácsokról szóló törvény 
2013. március 8. – Pesevszki Evelyn - Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szerbiai Alkotmánybíróság illetékes referáló bírája a közelmúltban határozatjavaslatot 

fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvény mely 

rendelkezései tekinthetőek alkotmányjogi szempontból kérdésesnek. „Az aggaszt, hogy 

egyebek mellett olyan szakaszok kerültek az alkotmánybíróság elé, amelyek a nemzeti 

tanácsok legkomolyabb hatásköreire vonatkoznak. Ezek az alapítói jogok átvételére, az 

iskolaszékekben és az iskolaigazgatók megválasztásának a folyamatában való részvételre és 

a törvényellenesen meghozott döntések semmiségére vonatkozó paragrafusai a 

törvénynek” – mondta el Korhecz Tamás, az MNT elnöke. 

 

Nemzeti kincsünk a tehetség 
2013. március 8. – Vajdaság Ma 

Három kategóriában díjazták a vajdasági fiatalokat, akik tehetségükkel, kimagasló 

eredményeikkel és példamutató magatartásukkal kiemelkednek az általános- és 

középiskolák, valamint a felsőoktatási intézmények tanulóinak soraiból. De Negri Ibolya, a 

Vajdasági Tehetségsegítő Tanács elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a 2010-ben 

megalakult szervezet célja a tehetségek kibontakoztatása a közoktatásban, valamint 

tehetséggondozás elősegítése. 
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Magyarkanizsa: uniós támogatás a vállalkozóknak 
2013. március 8. – Vajdaság Ma 

37 magyarországi és 37 romániai önkormányzat mellett megfigyelőként 8 szerbiai község, 

Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Törökkanizsa, Csóka, Nagykikinda, Bégaszentgyörgy és 

Magyarcsernye is tagja a mórahalmi székhelyű Banat-Triplex Confinium Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásnak ((BTC-EGTC-nek). A 

csoportosulás elnökségének csütörtökön megtartott üléséről pénteken annak szerbiai 

tagja, Nyilas Mihály magyarkanizsai polgármester sajtótájékoztatón számolt be. 

 

Emléktábla-avatás Bácsgyulafalván 
2013. március 8. – Vajdaság Ma 

„Ne feledd a tért, ahol elestek ők,/a földet se feledd,/bárhol hulltak el ők, fajtánk hű férfiai, 

az a föld/szent ügy hős-helye lett.” - Illyés Gyula e soraival hívja vasárnapi rendezvényére 

a közönséget a bácsgyulafalvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, amely 

Magyarország Külügyminisztériumának támogatásával emléktáblát állít a II. 

világháborúban eltűnt, bácsgyulafalvi születésű magyar honvédek tiszteletére. 

 

Pásztor Vajdaság vagyonának sürgős visszajuttatását követeli 
2013. március 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A közjavakról szóló törvény értelmében Vajdaságnak sürgősen vissza kell adni elvett 

vagyonát, közölte Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. A közlemény szerint 

Pásztor arra számít, hogy a tartományi kormány hamarosan eljuttatja a képviselőházhoz 

az ezzel kapcsolatos javaslatokat. 

 

Szerbiában is téma a diplomahonosítás – reménykeltő projektzáró 
Szabadkán 
2013. március 9. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete A jó példa ragadós című 

tudományos életpályát népszerűsítő, pályaorientációs és tájékoztató előadássorozatának 

ünnepélyes záró rendezvényén egy jövőbeli szabadkai egyetemalapítás feltételeit, valamint 

a diplomahonosítás gyakorlatát és útvesztőit térképezték fel a doktoranduszok és 

érdeklődők.  

 

Pajtić változtatna a választási rendszeren 
2013. március 9. – Vajdaság Ma 

A szerbiai választási rendszert meg kell változtatni, értékelte Bojan Pajtić, a Demokrata 

Párt (DS) alelnöke és vajdasági kormányfő, majd hozzátette, a többségi választási rendszer 

jobban működne. A párt tartományi bizottsága választási közgyűlésének képviselőihez 

szólva Pajtić Zomborban elmondta, azért nem képviselteti magát a legtöbb város és község 

a szerb parlamentben, mert csupán néhány település delegálja a tagok felét. 
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Gyűlöletkeltésért letöltendő börtön 
2013. március 10. – Pesevszki Evelyn - Vajdaság Ma 

A szabadkai Á. B. esete semmiben sem különbözik annyi más vajdasági magyar 

történetétől: egy szórakozóhelyen nemzeti hovatartozása miatt sértegették és 

szidalmazták, majd a verbális támadás után öklök ütöttek le rá. Á. B. története egyrészről 

azért más, mert volt bátorsága visszaütni, másrészről pedig azért, mert a rendőrség, az 

ügyészség és a bíróság a vonatkozó törvényekkel összhangban járt el a támadóval szemben. 

A férfit, aki egyebek mellett Á. B. „magyar anyját” szidta, nemzeti, faji és vallási 

gyűlöletkeltés miatt nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte az ügyben eljáró 

bíróság. Ezzel példaértékű ítélet született egy nemzeti alapon történt támadás 

vonatkozásában 

 

Március idusának ünnepe Zentán 
2013. március 10. – Vajdaság Ma 

Zentán idén is több programmal emlékeznek meg az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulójáról. Március 15-én, pénteken 12 órakor a Városháza 

oszlopcsarnokában az In memoriam gróf Batthyány Lajos című rendezvény keretében 

megkoszorúzzák Batthyány Lajos gróf, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke 

emléktábláját, majd a Zentai Gimnázium diákjai adnak alkalmi műsort a „népek 

tavaszának” magyar reménységeit megvalósítani igyekvő, mártírhalált halt miniszterelnök 

tiszteletére. 

 

Levél a szerb miniszterelnöknek 
2013. március 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Népszabadság Vélemény rovatában közli Tamás Gáspár Miklós nyílt levelét Szerbia 

miniszterelnökének, Ivica Dacicnak, amelyben szót emel a közelmúltban megvert 

vajdasági magyarokért. „Önöknek nem azért kell a bántalmazott vajdasági magyarok 

védelmére kelniük, mert így javíthatják Szerbia nemzetközi megítélését – erre rajtunk 

kívül amúgy se fog figyelni senki –, hanem azért, mert ez erkölcsileg így helyes. A sebek 

akkor fognak begyógyulni, ha önök megmutatják, hogy a politikai közösséget (a nemzetet), 

amelyhez önök tartoznak, nem az etnikai önzés, hanem a társadalmi igazságosság és 

jogegyenlőség univerzalista éthosza tartja össze.” 

 

Marasztaló 
2013. március 10. – Kabók Erika - Vajdaság Ma 

Nemrégiben a határon kívüli területekről Magyarországra vándorolt fiatalok között 

végeztek egy felmérést, amiben arra voltak kíváncsiak, hogy az ideiglenesen áttelepültek 

közül kik kötődnek leginkább szülőföldjükhöz, vagy mondjuk így, ahhoz a térséghez, 

ahonnan származnak. Kiderült, a Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgatóknak 

a legerősebb a kötődése a Délvidékhez. Nem Szerbiához, nem a Balkánhoz, hanem a 

Vajdasághoz. 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.magyarszo.com/hu/1905/hetvege/93397/Gy%C5%B1l%C3%B6letkelt%C3%A9s%C3%A9rt-let%C3%B6ltend%C5%91-b%C3%B6rt%C3%B6n.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15085/Marcius-idusanak-unnepe-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5482/Level-a-szerb-miniszterelnoknek.html
http://www.magyarszo.com/hu/1905/hetvege/93391/Marasztal%C3%B3.htm


 

 

 

 

 

 
12 

 

A nyelvtörvény végrehajtását kéri a KMKSZ 
2013. március 9. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az ukrán nyelvtörvény következetes végrehajtását és teljes körű alkalmazását 

szorgalmazza az illetékes állami szerveknél a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – 

döntött a szervezet választmánya szombaton Ungváron megtartott ülésén. 

 

Esterházy Jánosra emlékeztek a magyarok Prágában  
2013. március 10. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó 

Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyarság egykori vezetőjének emléke előtt rótták le 

tiszteletüket szombaton Prágában a csehországi magyarok. Az emlékünnepségre Esterházy 

János halálának 56. és születésének 112. évfordulója alkalmából került sor. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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