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A magyarság közelít céljai megvalósításához 
2013. március 14. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Régen voltunk ilyen közel ahhoz, hogy a magyarság céljait megvalósítsuk, a magyar 

szabadságot kiteljesítsük határokon belül és kívül – fogalmazott Orbán Viktor 

miniszterelnök az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából 

írt ünnepi üdvözletében. A kormányfő kifejtette: az elmúlt években elindították a nemzetet 

a határokon átívelő egyesítés útján. „Így leszünk többen, így leszünk erősebbek” – emelte 

ki, hozzátéve: ezt az erőt éppoly bátran és elszántan, éppoly okosan és leleményesen kell 

használni, ahogy eleink tették. A nemzet újraegyesítésének értelme éppen az – folytatta a 

miniszterelnök –, hogy mindenki, aki magyarnak vallja magát, részt vehessen a magyar 

nemzet és Magyarország építésében. A határon túl élők részt vehetnek Magyarország 

erősítésében, az erős anyaország pedig többet tud tenni értük ott, ahol élnek – közölte. 

 

Surján: a nemzet közös akaratát csak ideiglenesen lehet eltiporni 
2013. március 15. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Az ünnep legfontosabb üzenete, hogy a reményt soha ne veszítsük el: a nemzet közös 

akaratát csak ideiglenesen lehet eltiporni jelentette ki Surján László, az Európai Parlament 

néppárti alelnöke pénteken Szabadkán. A magyar embert éppen történelmi viszontagságai 

tanítják meg, hogy bizalommal nézzen a világra mondta a kereszténydemokrata politikus a 

Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából a Szabadkai Népszínház Jadran Színpadán szervezett ünnepségén. 

Hozzátette: a nemzet közös akarat előbb vagy utóbb érvényesülni fog. 

 

12 új magyar állampolgárt avattak, Észak-Amerikában is ünnepelnek 
2013. március 15. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Koszorúzással, emléktábla-avatással, közös imával, ünnepségekkel és állampolgársági 

eskütétellel emlékeztek meg az amerikai és kanadai magyarok, valamint a két országban 

működő magyar külképviseletek az 1848-as forradalom és szabadságharc 165. 

évfordulójáról. 

 

Nagy az igény – Konzuli iroda nyílhat Melbourne-ben 
2013. március 17. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Ausztráliában és Új-Zélandon jelentős magyar közösségek vannak, amelyek körében nagy 

az igény a magyar külképviseleti hálózat bővítésére a térségben. Melbourne-ben a 

közeljövőben konzuli iroda nyílhat – mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára vasárnap. Az államtitkár úgy látja, a magyar közösségekkel ápolt 

kapcsolatok szorosabbra fűzését segítheti, hogy hamarosan népművelők mennek több 

országba a magyar nyelv, történelem, népzene és néptánc oktatására. Az érkezésüket nagy 

várakozás előzi meg Ausztráliában is – fűzte hozzá. 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://mno.hu/belfold/a-magyarsag-kozelit-celjai-megvalositasahoz-1144970
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/03/15/21/Surjan_a_nemzet_kozos_akaratat_csak_ideiglenesen_lehet.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/kulfold/12-uj-magyar-allampolgart-avattak-eszak-amerikaban-is-unnepelnek-1145183
http://mno.hu/kulfold/nagy-az-igeny-konzuli-iroda-nyilhat-melbourne-ben-1145349
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Letépték a kokárdát Ungváron a magyar diákokról 
2013. március 16. – Kárpátalja Ma 

Szombaton dél körül helyi ukránok magyar diákokat támadtak meg Ungváron, az Ung 

folyó hídjánál - tájékoztatta a sajtót a Magyar Remény Közösség helyszínen lévő tagja, 

Kovács Árpád. A gyerekek a miskolci Selyemréti Általános Iskola tanulói és a Határtalanul 

program keretében látogattak Kárpátaljára. A 7.-8. osztályos iskolások március 15-e 

alkalmából kirándultak Kárpátaljára, így mindenki kokárdát viselt. A kokárdákat 

mindnyájukról letépték. 

 

Répás: megdöbbenéssel értesültünk, hogy tanulmányi kiránduláson lévő 
csoportokat inzultáltak Kárpátalján 
2013. március 18. - MTI 

Megdöbbenéssel értesült a nemzetpolitikai államtitkárság, hogy Kárpátalján a 

Határtalanul! program keretében tanulmányi kirándulásra érkező csoportokat inzultáltak 

a hétvégén - mondta Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár az MTI-nek. A vizsgálat az 

ügyben még nem zárult le, de folyamatos a kapcsolat a konzulátussal. Az Óbecsén 

meggyilkolt magyar fiú ügyével kapcsolatban elmondta, hogy bár a hátterét nem ismerik 

az ügynek, de mindenképpen oda kell figyelni és az utóbbi időben elindult 

erőszakhullámot meg kell állítani. 

 

Kisiskolások éve program: módosult a határidő 
2013. március 14. – MTI, hirek.sk 

Április 5-ig pályázhatnak az érdeklődők a Kisiskolások éve program keretében induló 

továbbképzési és együttműködési pályázati kiírásokra - mondta Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikai helyettes államtitkár az MTI-nek. Répás Zsuzsanna kiemelte: a 2013 a 

külhoni magyar Kisiskolások éve program célja, hogy meggyőzzék a szülőket arról, hogy 

anyanyelvi intézménybe írassák gyermekeiket. Segítséget szeretnének adni a szülőknek 

abban, hogy valós és hiteles információk alapján, elkötelezetten válasszák gyermekük 

számára az anyanyelvi oktatási intézményt. 

 

Molnár Zsolt: szolidaritást vállalunk Székelyfölddel 
2013. március 14. – Erdély Ma 

„Szolidaritást vállalunk Románia régiófelosztásában Székelyfölddel, támogatni fogjuk a 

három székely megyét abban, hogy az ország területi felosztásában egy régiót alkossanak”- 

mondta el Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei képviselője március 14-én, a 

Temesváron tartott sajtótájékoztatón. Molnár továbbá kihangsúlyozta, hogy a történelmi 

régiók mentén, magas belső kohézióval rendelkező régiók hatékonyabban állnak helyt az 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/17682-leteptek-a-kokardat-ungvaron-a-magyar-diakokrol
http://www.hirek.sk/oktatas/20130314135927/Kisiskolasok-eve-program-modosult-a-hatarido.html
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137557&cim=molnar_zsolt_szolidaritast_vallalunk_szekelyfolddel
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európai versenyben, ezért a Bánságnak és Székelyföldnek hasonló érdekei vannak a 

régióátszervezés kapcsán. 

 

Mit üzen Klaus Johannis Semjén Zsoltnak? 
2013. március 14. – maszol.ro 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) alelnöke, Klaus Johannis nem tartja különösebben jónak 

Semjén Zsolt részvételét a székelyföldi március 15-i rendezvényeken, de reményét fejezte 

ki, hogy a magyar miniszterelnök-helyettes békítő szellemben szólal majd fel. Klaus 

Johannis Nagyszeben német nemzetiségű polgármestere - akit nemrég választottak a PNL 

alelnökévé - csütörtöki sajtótájékoztatóján kifejtette: a román-magyar viszonyt nem lehet 

egyik napról a másikra rendezni. A rendezéshez mindkét ország felelős megközelítésére és 

időre van szükség - idézte az Agerpres hírügynökség a polgármestert. 

 

Betelepítéssel mentenék a szórványt a Bihar megyei Bélfenyéren 
2013. március 14. – Erdély Ma 

Magyarokat telepítene a Bihar megyei Bélfenyérre a helyi katolikus lelkész. Kiss Márton 

atya így mentené meg a pusztulástól a dél-bihari falut, a szórványban lévő magyarokat 

pedig az elrománosodástól. 

 

Borboly a megyei tanácsok szövetségének alelnöke maradt 
2013. március 14. – maszol.ro 

A Megyei Tanácsok Országos Szövetségének egyik alelnökévé választották csütörtökön 

Borboly Csabát. Hargita Megye Tanácsának elnöke korábban is ezt a tisztséget töltötte be a 

szervezetben. 

 

RMDSZ-feljelentés tévés uszítás miatt 
2013. március 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ Mikó Imre jogvédelmi szolgálatához érkezett lakossági észrevétel alapján a 

párt feljelentést tesz Radu Banciu televíziós műsorvezető ellen, aki március 12-i, a b1-es 

csatornán sugárzott, Lumea lui Banciu című műsorát rágalmazó, propagandisztikus, 

magyarellenes retorikára élezte ki, ezzel pedig nyíltan támadta az erdélyi magyarságot, 

gyűlöletre uszítva a többségi lakosságot. 

 

Alakul az autonómiatanács 
2013. március 15. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Megalakult Zilahon a Partiumi Autonómiatanács (PAT) kezdeményező bizottsága – 

közölte csütörtökön az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). A testület, a partiumi 

autonómia ügyét képviselni hivatott PAT április végére várható alakuló üléséig kidolgozza 

a működését előkészítő terveket. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/9949-mit-uzen-klaus-johannis-semjen-zsoltnak
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137594&cim=betelepitessel_mentenek_a_szorvanyt_a_bihar_megyei_belfenyeren_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/9944-a-megyei-tanacsok-szovetsegenek-alelnoke-maradt-borboly
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72138
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72134
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Társadalmi vita kezdődhet az új román restitúciós törvénytervezetről 
2013. március 15. – Erdély Ma, MTI 

Társadalmi vitára bocsátotta a román kormány a kommunizmus idején elkobzott 

ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó új törvénytervezetet, amelyet a kabinet 

parlamenti vita nélkül akar elfogadni március végén. A román restitúciós hatóság 

honlapján közzétett tervezet általános elvként fogalmazza meg, hogy a természetbeni 

visszaszolgáltatást kell alkalmazni ott, ahol ez még lehetséges. 

 

Székelyföldet járhatjuk be virtuálisan Sepsiszentgyörgy központjában 
2013. március 16. – transindex.ro 

Idén a szokásos március 15-i megemlékezés mellett Sepsiszentgyörgy központjában újabb 

körképet vehettek birtokba a megyeszék lakói. A városközpontban a virtualisszekelyfold.ro 

honlapon is megtekinthető panorámákból válogatott szabadtéri kiállítás Székelyföld 

különböző helyszíneit ábrázolja. 

 

SAR: káoszhoz vezetnek a jelenlegi régiók 
2013. március 16. – maszol.ro 

Az RMDSZ szakértői anyagaival egybecsengő véleményt fogalmaz meg a jelenlegi romániai 

fejlesztési régiókról és ezek befagyasztásának következményeiről szóló jelentésében a 

Román Akadémiai Társaság (SAR) elnevezésű független elemzőcsoport (think tank). A 

román szakértők többek között megállapítják: káoszhoz vezet és az ország szociális és 

gazdasági integritását veszélyezteti, ha a kormány 2014-2020 között megőrzi a jelenlegi 

régiós felosztást. A tanulmány adatokkal bizonyítja, hogy 2007 óta jelentős gazdasági 

fejlődési különbségek mutatkoztak az egyes régiókon belüli megyék, illetve a régiók között 

is, és ez a tendencia folytatódik. 

 

Semjén az MPP-sekkel is találkozott Sepsiszentgyörgyön 
2013. március 17. – transindex.ro 

Nemzetpolitikai kérdésekről egyeztetett Semjén Zsolt magyar kormányfő-helyettes és Biró 

Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke - áll az MPP sajtóirodájának közleményében. A 

március 15-i nemzeti ünnep alkalmával székelyföldi látogatáson tartózkodó magyar 

miniszterelnök-helyettes a Magyar Polgári Párt küldöttségével találkozott a 

sepsiszentgyörgyi ünnepi rendezvényeket követően. A megbeszélésre Kulcsár-Terza 

József, Kovászna megyei elnök és Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke kísérte 

el az MPP elnökét. 

 

Izsák: nemzetközi egyezményekkel ellentétes Kovászna és Hargita megye 
szétválasztása 
2013. március 17. – transindex.ro, Erdély Ma 

Minden magyar közösségnek megköszönte a támogatást és további segítséget kért jogaiért 

küzdő székelyföldieknek a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Március 10-én az 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32418
http://maszol.ro/index.php/gazdasag/10018-sar-kaoszhoz-vezetnek-a-jelenlegi-regiok
http://itthon.transindex.ro/?hir=32425
http://itthon.transindex.ro/?hir=32426
http://itthon.transindex.ro/?hir=32426
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autonómiatóntetésen "meg tudtuk közösen mutatni, hogy népünknek van ereje nemet 

mondani, ha Románia kormánya fel akarja számolni létezésének maradék intézményi 

kereteit, és továbbra is elutasítja a demokráciához oly nélkülözhetetlen párbeszédet a 

székelység képviselőivel" - áll Izsák Balázs nyílt levelében. 

 

Rossz fordítás vezetett a kritikához 
2013. március 18. – Krónika 

A román szakemberek nem férhetnek hozzá korrekt fordításban a székelység történetét 

bemutató kézikönyvhöz, ez lehet az oka az általuk megfogalmazott bírálatoknak – véli 

Orbán Zsolt, A székelység története című kézikönyv társszerzője. A csíkszeredai történész 

cáfolta a könyvet ért kritikákat, miszerint a kiadvány románellenes lenne.  

 

Átadták a felújított Thália Színházat 
2013. március 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Ünnepélyes keretek között átadták a kassai Thália Színház felújított épületét csütörtökön, 

a teátrum este ünnepi bemutatóval nyitott. 

 

Komáromban is kitűzték a székely zászlót 
2013. március 14. – Felvidék Ma 

Március 14-én  Komárom magyarsága jelképesen csatlakozott ahhoz a Kárpát-medencei 

összefogáshoz, amellyel székely testvéreinket erősítjük nemzeti jogaik érvényesítésének 

nemes ügyében. 

 

Machala köszönőleveleket íratna Ficónak a maticásokkal 
2013. március 15. – bumm.sk 

Drahoslav Machala, Robert Fico egykori tanácsadója arra hívta fel a Matica slovenská 

tagjait, írjanak köszönőlevelet a miniszterelnöknek azért a beszédért, melyben 

gyakorlatilag másodrendűnek nevezte a szlovákiai kisebbségeket. 

 

Nem sértett törvényt az ügyész, mikor Malina bűnösségét bizonygatta 
2013. március 15. – bumm.sk 

Jaroslav Kozolka ügyész a testület szerint nem sértett törvényt akkor, mikor Peter Zajac és 

Peter Osuský képviselőket arról győzködte, Malina Hedvig hazudott. 

 

Hibák a magyar „monitorban” 
2013. március 15. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Tegnap országosan több mint 42 ezer kilencedikes írta meg a Tesztelés 9 elnevezésű 

tudásszint-felmérőt. A magyar tanítási nyelvű alapiskolák diákokjainak magyar és szlovák 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72180
http://www.hirek.sk/kultura/20130314175752/Atadtak-a-felujitott-Thalia-Szinhazat.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/38464-komaromban-is-kituztek-a-szekely-zaszlot
http://www.bumm.sk/79885/machala-koszonoleveleket-iratna-ficonak-a-maticasokkal.html
http://www.bumm.sk/79868/nem-sertett-torvenyt-az-ugyesz-mikor-malina-bunosseget-bizonygatta.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/03/15/hibak-a-magyar-monitorban
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nyelvből 25, matematikából 20 kérdésre kellett válaszolniuk. A magyar feladatlapokon 

több hiba szerepelt. 

 

Én-Te-Ő Mi-Ti-Ők - csoportos képzést hirdet a Tandem 
2013. március 17. – bumm.sk 

Önismereti alapú csoportok képzését hirdeti meg a szlovákiai magyar kisközösségek aktív 

szerepvállalóinak a Tandem nonprofit szervezet. A képzés célja a résztvevők identitásának 

és tudatosságának megerősítése. 

 

Magyar tisztségviselők Nagybecskereken 
2013. március 16. – Kecskés István – Magyar Szó 

A nagybecskereki városi képviselő-testület hatodik ülésén két magyar tisztségviselőt 

választott meg a haladók és a szocialisták által vezetett hatalmi többség: Hallai Zoltán a 

Városi Tanács tagja lett, Puskás János pedig a képviselő-testület elnökének a helyettese. 

Mindketten a VMSZ színeiben szereztek képviselői mandátumot. Hallai Zoltán helyett a 

helyi parlament képviselői helyét Vidrács Krisztina fogja betölteni. A VMSZ ezzel 

hivatalosan is belépett a hatalmi koalícióba. 

 

Surján: Jól állnak a dolgok, de azért van még javítanivaló 
2013. március 16. – Pannon RTV 

Jól állnak a dolgok Szerbia szempontjából, ami a csatlakozási tárgyalások kitűzésének 

dátumát illeti – nyilatkozta szabadkai látogatása során Surján László, az Európai 

Parlament alelnöke. A politikus hozzátette, hogy habár a kisebbségvédelem terén a 

törvényhozás jól teljesít, a mindennapi együttélés terén még van javítanivalója van 

Szerbiának. 

 

17 éves fiút gyilkoltak meg Óbecsén 
2013. március 17. - F. R. - Vajdaság Ma 

17 éves magyar fiatalt gyilkoltak meg szombaton Óbecsén. Az áldozatra egy kávéház 

melletti buszmegállóban találtak rá, szinte a felismerhetetlenségig összeverte és elvették az 

igazolványát is. Az áldozat édesapja, Lakatos István is nyilatkozott, elmondása szerint 

miután a fia az éjszaka nem jött haza, felhívta a rendőrséget, majd amikor behívták, egy 

fénykép alapján azonosította a fiút.  

 

Ellenségkeresők 
2013. március 15. – Kárpátalja Ma 

„Legyen vagy ne legyen magyar autonómia Kárpátalján? – Ez itt a kérdés" címmel közölt 

összeállítást minap az ua-reporter.com portál a 24 tv hírtelevíziónak és a Szevodnya K
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http://www.bumm.sk/79935/en-te-o-mi-ti-ok-csoportos-kepzest-hirdet-a-tandem.html
http://www.magyarszo.com/hu/1911/kozelet_politika/93719/Magyar-tiszts%C3%A9gvisel%C5%91k-Nagybecskereken.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=51418
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15143/17-eves-fiut-gyilkoltak-meg-Obecsen.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/17624-ellensegkeresok
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napilap internetes változatának a témával foglalkozó anyagai nyomán. Aki olvasta, annak 

egyértelmű, hogy a szerző nem örülne neki, ha a kárpátaljai magyarok saját 

önkormányzatra tennének szert. 

 

Magyarországi segítség a kárpátaljai katonai temetők helyreállításához 
2013. március 16. – Kárpátalja Ma 

Az ungvári, soknemzetiségű katonai temető felújításáról tanácskoztak Ukrajna és 

Magyarország képviselői Budapesten. 

 

Terítéken a nemzetiségi parlamenti képviselők megválasztásának rendszere 
2013. március 15. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának ülésén a parlamenti választásokról 

szóló törvényre benyújtott módosítások azon részét tárgyalták, amelyek a nemzetiségi 

képviselőkre vonatkoznak. A módosítás szerint a jelenleg érvényben levő „borda” rendszer 

helyett egykörös többségi választási módot vezetnének be. A magyar és az olasz nemzeti 

közösség ugyan a javaslatot támogatja, de nem minden szegmentumában. 

 

Szlovén-magyar honvédelmi miniszteri találkozó Lendván 
2013. március 16. – RTV Slovenija Hidak 

Március 15-ike, a magyar nemzeti ünnep munkajellegű találkozóra is alkalmat adott. Aleš 

Hojs szlovén honvédelmi miniszter Lendván fogadta magyar kollégáját, dr. Hende Csabát. 

A megbeszélés lényegét sajtótájékoztatón ismertették. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/17647-magyarorszagi-segitseg-a-karpataljai-katonai-temetok-helyreallitasahoz
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5877
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5886
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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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