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Tüntetések a román nemzeti színeket viselő kovásznai diáklány mellett 
2013. március 22. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika 

A közösségi oldalakon közölt felhívások nyomán Kovásznán mintegy ötvenen, 

Kolozsváron, Craiovában, Ploiesti-ben és Pitesti-ben mintegy százan, Gyulafehérváron 

mintegy hetvenen, Brassóban több tucatnyian gyűltek össze román nemzeti színű 

szalagokkal és zászlókkal, jelezve szolidaritásukat azzal a 15 éves székelyföldi román 

diáklánnyal, akit – a román sajtó beállítása szerint – meghurcoltak és megfenyegettek, s 

mindezt azért, mert a román nemzeti színeket viselte. Kolozsváron a tüntetők lábbal 

tiportak egy piros-fehér-zöld-szalagos koszorút, amit a Mátyás-szobor talapzatáról vettek 

el. 

 

Fejpántbotrány: az RMDSZ elnöke higgadtságra int 
2013. március 24. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

Higgadtságra és megfontoltságra szólította fel vasárnap este a közélet szereplőit a 

kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolacsoport diákja körül kialakult helyzetben Kelemen 

Hunor. A szövetségi elnök az RMDSZ nevében határozottan visszautasít minden olyan 

próbálkozást, amely a többség és kisebbség között ellentétet, ellenségeskedést szítja. „A 

kovásznai diáklány gesztusát mesterségesen továbbgerjesztve, felerősítve egyesek olyan 

nacionalista, magyarellenes hangulatot keltettek, és emeltek országos szintre, amelyek a 

kilencvenes évekbe vetik vissza a romániai társadalmat” – írta közleményében Kelemen. 

 

Tőkés: a határon túli magyar közösségek kiállnak az autonómia mellett 
2013. március 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

A határon túli magyar közösségeket képviselő szervezetek kiállnak az autonómia mellett, 

amely érdekében közösen lépnek föl – közölte Tőkés László elnök, a Kárpát-medencei 

Magyar Autonómia Tanács (KMAT) ülését követően Hódmezővásárhelyen. A határon túli 

magyar közösségek jogokat követelnek, és nem maradékjogokat: területi autonómiát a 

tömbmagyar vidékeken, kulturális és személyi elvű autonómiát az egész Kárpát-medencei 

magyarság számára – hangsúlyozta a néppárti európai parlamenti képviselő a kétnapos 

tanácskozást követően. 

 

A szerb-magyar megbékélés példaként szolgálhat más népeknek 
2013. március 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint a szerb-magyar történelmi 

megbékélés példaként szolgálhat más térségbeli népek számára. Pásztor István a Dnevnik 

című újvidéki napilap hét végi számában megjelent interjúban beszél erről. A lap azzal 

összefüggésben kérdezte a politikust, hogy a vajdasági Csúrogon két emlékhely létesül: az 

1942-es délvidéki razzia szerb és az 1944-es bosszúhadjárat magyar áldozatainak, és a 

tervek szerint a szerb és a magyar köztársasági elnök tavasszal kölcsönösen fejet hajt ott az 

áldozatok emléke előtt. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138100&cim=tuntetesek_a_roman_nemzeti_szineket_viselo_kovasznai_diaklany_mellett
http://maszol.ro/index.php/belfold/10370-fejpantbotrany-kelemen-hunor-rmdsz-elnok-higgadtsagra-int
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72332
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5506/A-szerb-magyar-megbekeles-peldakent-szolgalhat-mas-nepeknek.html
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Ki veszélyezteti a választást? 
2013. március 25. - Magyar Nemzet 

Visszavonják az állampolgársági törvény módosításáról szóló, az ellenzék által támadott 

előterjesztést. Potápi Árpád János (Fidesz) önálló indítványában azt javasolta, hogy az 

adatkezelő – nemzetbiztonsági érdekből vagy a külügyi kapcsolatok védelmében – 

megtagadhassa az állampolgársági kérelmet beadók állampolgárság szerinti megoszlására 

és a benyújtás földrajzi helyére vonatkozó adat megismerése iránti igényt. Kocsis Máté, a 

Fidesz kommunikációs igazgatója egy vasárnapi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az 

indítványról sem a Fidesz-frakció, sem a kormány, sem pedig az Országgyűlés nem döntött 

még. 

 

Képtelenség a statisztika eltitkolása 
2013. március 25. - Pindroch Tamás - Magyar Hírlap 

Nem akarja eltitkolni a kormány azt a statisztikai adatot, hogy hány határon túli magyar 

szavaz majd a 2014-es választásokon. Az index.hu írására válaszolva ezt Gulyás Gergely 

jelentett ki, miután a portál választási csalás lehetőségét lebegtette meg. Potápi Árpád, aki 

az állampolgársági törvénnyel kapcsolatban nyújtott be módosító indítványt elmondta, 

hogy az adatok kiadásának megtagadására azért van szükség, mivel egyes környező 

országokban kikövetkeztethető, hogy ki az aki felvette a magyar állampolgárságot és ezek 

az emberek retorziók áldozatává válhatnak. 

 

Harc, ami a magyar lelkekért folyik 
2013. március 25. - Sinkovics Ferenc - Magyar Hírlap 

A Magyar Hírlap Kántor Zoltánnal a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójával, valamint 

Tóth Norbert nemzetközi jogásszal és kutatóval készített interjút az erdélyi autonómia 

kérdésével kapcsolatban. A kutatók elmondták, hogy már a szocializmus idejében is 

megvalósult egyfajta autonómia Romániában Maros-Magyar Autonóm Tartomány néven, 

azonban csak minimálisan jelentett elmozdulást a nulláról. A legtöbb szomszédos 

államban jelenleg puha asszimiláció zajlik, ami egy államnyelv törvényben, vagy a kettős 

állampolgárság tiltásában fedezhető fel. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2013. március 25-i számában olvasható.) 

 

Pozitív RMDSZ-reakciók Dorin Florea nyílt levelére 
2013. március 22. – maszol.ro 

A Maros megyei RMDSZ-szervezet és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is 

üdvözölte Dorin Florea nyílt levelét, amelyben Marosvásárhely demokrata-liberális 

polgármestere Marosvásárhely központú, „főleg" Maros, Hargita és Kovászna megyét 

magába foglaló közigazgatási régió megalakítását javasolta a kormányzó Szociálliberális 
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http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/ki-veszelyezteti-a-valasztast-1146946
http://magyarhirlap.hu/betekinthetnek-a-valasztasi-adatokba
http://magyarhirlap.hu/szekelyfoldon-megoldas-az-autonomia
http://maszol.ro/index.php/belfold/10317-pozitiv-rmdsz-reakciok-dorin-florea-nyilt-levelere
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Szövetség (USL) társelnökeinek. A Maros megyei RMDSZ pénteki közleménye szerint 

elégedetten veszik tudomásul, hogy a polgármester elismeri az RMDSZ által javasolt 

közigazgatási átszervezés szempontjainak helyességét, mely szerint tekintettel történelmi 

hagyományaira, földrajzi jellegére, kulturális sajátosságaira Kovászna, Hargita és Maros 

megyének egy régiót kell alkotnia, Marosvásárhely központtal. 

 

Együtt az anyanyelvű oktatásért! 
2013. március 22. – Balta János – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Arad megyei szervezete operatív tanácsának csütörtöki ülésén elemezték a 

beiskolázási kampány jelenlegi helyzetét. Az országos szervezet tavalyi kezdeményezésére 

tájékoztató, tudatosító kampányt indított el, melynek része az Arad megyei beiskolázási 

kampány is. Ebben elsősorban arról van szó, hogy tudatosítani, meggyőzni próbálják a 

magyar szülőket, hogy anyanyelvű iskolába írassák a gyermekeiket. Az Arad megyei 

magyar közösség megmaradásának egyik feltétele a minden szinten működő anyanyelvű 

oktatás – mondta Bognár Levente megyei elnök.  

 

A zabolaiak kiállnak a kovásznai diáklány mellett 
2013. március 22. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Megérkezett a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolacsoportba az oktatási minisztérium 

kivizsgáló bizottsága. Zabolaiak egy csoportja tiltakozó megmozdulást szervezett a 

tanintézmény előtt. 

 

Már közel tizenötezer igénylő 
2013. március 22. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro, Krónika 

Zsákszámra kapják a leveleket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

csíkszeredai székhelyén, ahová ebben az évben befutnak a Szülőföldön magyarul 

támogatási program keretében beküldött pályázatok. 

 

Különös szimpátiatüntetés Kovásznán 
2013. március 22. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A román hírtelevíziók kezdeti tudósításával ellentétben némileg másként hatott a 

kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolacsoport előtti, incidensmentes szolidaritástüntetés. 

Dél körül már a provokatív sovén jelszavak és énekek is elhangzottak. 

 

Etnikai konfliktus? Egy fogyasztóvédelmi verseny kapcsán 
2013. március 22. – Erdély Ma, Háromszék 

Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal nemrég kinevezett vezetője 

szerint megengedhetetlen, hogy egy megyeközponti iskolaigazgató amiatt kritizálta, hogy a 

hivatal március 15-re időzített egy versenyt. „Mit ünnepelnek március 15-én a diákok? Én 

nem tudok arról, hogy ezen a napon bármiféle eseményt engedélyezett volna a román 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/egyutt_az_anyanyelvu_oktatasert.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-zabolaiak-kiallnak-a-kovasznai-diaklany-mellett
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/mar-kozel-tizenotezer-igenylo
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/provokacionak-is-beillet-a-kovasznai-szolidaritastuntetes
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138086&cim=etnikai_konfliktus_egy_fogyasztovedelmi_verseny_kapcsan
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oktatási minisztérium. Panaszainkat a minisztérium fele is továbbítottuk” – háborgott 

annak apropóján, hogy a versenyre kevesen neveztek be. 

 

Bírálják a román kormány restitúciós elképzeléseit a református püspökök 
2013. március 22. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Magyar Nemzet 

A romániai református egyház püspökei szerint a restitúciós törvénynek a román kormány 

által javasolt módosítása nem egyszerűsíti, hanem kaotikussá és zavarossá teszi az egykor 

államosított ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatát. Kató Béla, az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspöke és Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

püspöke pénteken egy kolozsvári sajtótájékoztatón ismertette a kifogásokat a román 

kormány által közvitára bocsátott törvénytervezettel kapcsolatban. 

 

Hajpánt-ügy: Bukarestben mintegy százan tüntetnek a magyarok ellen 
2013. március 23. – transindex.ro 

A kovásznai hajpántos kislánnyal vállalt szolidaritásból mintegy száz személy tüntetett 

Bukarestben, a Nemzeti Színház előtt. Magyarellenes szlogeneket üvöltöztek, gyakran 

elhangzott a "Magyarok, kifelé az országból!" és "Románia!" felkiáltás. A fiatalok szerint a 

tüntetést közösségi oldalakon szervezték. Román nemzeti színű zászlókba burkolózva és 

trikolór kokárdákkal a mellükben tüntettek. A megmozdulást néhány csendőr felügyelte. 

 

Székely beadvány: aláírás és aláírók 
2013. március 23. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A Székely Szabadság Napján, március 10-én Románia Kormányához címzett beadvány 

támogatására indított internetes aláírásgyűjtés első huszonnégy órájában több mint 5500-

an csatlakoztak a mozgalomhoz. Mint ismeretes, a közfelkiáltással elfogadott beadványt a 

kormány képviselői azzal a kifogással illették, hogy nincs aláírva. Az aláírók száma jelenleg 

a tízenegyezret közelíti. 

 

Benyújtotta európai polgári kezdeményezését Brüsszelben az EMNT és 
EMNP 
2013. március 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös 

megbízásából Szilágyi Zsolt, az EMNP külügyi alelnöke pénteken benyújtotta a 

kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségek védelméről szóló európai polgári 

kezdeményezés (EPK) szövegtervezetét az Európai Bizottság illetékes főosztályára - derült 

ki az EMNT közleményéből. 

 

Székely tankönyv: Borboly levélben fordul az Adevărulhoz 
2013. március 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Levélben fordult Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke az Adevărul bukaresti 

napilap szerkesztőségéhez március 22-én. Borboly levelében az újságnak az elmúlt 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138098&cim=biraljak_a_roman_kormany_restitucios_elkepzeleseit_a_reformatus_puspokok
http://itthon.transindex.ro/?hir=32501
http://erdely.ma/autonomia.php?id=138142&cim=szekely_beadvany_alairas_es_alairok
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72333
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72333
http://itthon.transindex.ro/?hir=32506
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időszakban közölt cikksorozatára reagált, amely a Hargita és Kovászna megye tanácsa 

megbízásából készült A székelység története című kötetről szólt, Marius Diaconescu 

történésznek a Historia című román folyóiratban megjelent írása alapján. 

 

Borbély a „trikolór hajpántról”: Egy trikolór nem áll egy másikkal szemben, 
egymást kiegészítők 
2013. március 24. – Erdély Ma 

Az egyik kovásznai középiskolában felmerült trikolór hajpántos epizód nem botrány, mert 

egy nemzeti jelkép nem egy másik elleni, nem állíthatók egymással szemben, hanem 

egymást kiegészítők, véli az RMDSZ politikai alelnöke, Borbély László. „Nincs semmilyen 

botrány. Ezt tisztázni akarom. Beszéltem az ottaniakkal is, beszéltem azokkal, akik 

hasznos információkat adhattak nekem. (…) Nyilvánvaló, hogy bárki hordhatja, ha úgy 

akarja, hajpántban, a derekán, vagy bárhol a trikolórt. 

 

Jónak mondható a román-magyar viszony 
2013. március 24. – Erdély Ma, Duna Tv 

Véleménykülönbségek és viták vannak, de összességében jónak mondható a román-

magyar viszony, derült ki egy felmérésen. Egy másik, országos közvélemény-kutatás 

eredményei azt mutatják, hogy a székely zászló ügye rontott Magyarország és Románia 

viszonyán, igaz többen tartják Magyarországot barátnak, mint ellenségnek. 

 

Antal Árpád: legyen Erdély regionális kormánnyal rendelkező régió 
2013. március 24. – Erdély Ma, Duna Tv 

A román-magyar együttélést Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere leginkább 

Európa kulturális fővárosaként szeretné megmutatni a világnak. A háromszéki város 

Székelyföld nevében pályázza meg a címet. Száva Enikő, a Duna Tv Székely kapu című 

műsorának szerkesztője erről is beszélgetett Antal Árpáddal, aki úgy látja, hogy 

Sepsiszentgyörgynek jó esélye van a cím elnyerésére, ha a székelyföldi települések 

összefognak ez ügy érdekében. 

 

Román egységfront 
2013. március 25. – Balogh Levente – Krónika  

Balogh Levente hangsúlyozta: „jelek szerint a román politikum egységesen 

presztízskérdésnek tekinti az alkotmány első cikkelyének megváltoztathatatlanságát, 

holott az abban rögzített nemzetállamiság ugyanolyan realitással bír, mintha az 

alaptörvény azt szögezné le, hogy Románia a Galaktikus Birodalom központja. A magyar 

politikusoknak ennek fényében kell stratégiájukat kialakítaniuk. Az autonómia és a 

nemzetiségek államalkotó tényezőként való elismerése persze a román parlamentben dől 

el, az értük folytatott küzdelemben viszont rendkívül értékes lehet az önrendelkezés 

pozitívumaira fogékony román civilek szövetsége”. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138171&cim=borbely_a_trikolor_hajpantrol_egy_trikolor_nem_all_egy_masikkal_szemben_egymast_kiegeszitok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138171&cim=borbely_a_trikolor_hajpantrol_egy_trikolor_nem_all_egy_masikkal_szemben_egymast_kiegeszitok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138172&cim=jonak_mondhato_a_roman_magyar_viszony_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138180&cim=antal_arpad_legyen_erdely_regionalis_kormannyal_rendelkezo_regio_video
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=72351
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Büntetést kapott az Antena 3 
2013. március 25. – Krónika, Szabadság, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

A romániai Országos Audiovizuális Tanács (CNA) büntetése nyomán az Antena 3 

hírtelevíziónak háromszor kell főműsoridőben tájékoztatnia nézőit arról, hogy egy – a 

székelyzászlóügyről szóló – adásában nem tartotta be a jóhiszemű, kiegyensúlyozott 

tájékoztatásra vonatkozó törvényi előírásokat, és egyik meghívottja gyalázkodó hangnemet 

használt. 

 

Lidové Noviny: Prága segítsen a Beneš-dekrétumok ügyében! 
2013. március 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Csehországnak segítséget kellene nyújtania Szlovákiának és Magyarországnak, hogy 

megegyezzenek a Beneš-dekrétumok ügyében – írta pénteki jegyzetében a Lidové Noviny 

című cseh konzervatív napilap. „Sok olyan dolog van, amiért a szlovákok hálásak lehetnek 

a cseheknek. Ugyanakkor olyan dolgok is vannak, amiért a szlovákoktól bocsánatot kellene 

kérnünk. Ezek közé tartoznak a Beneš-dekrétumok, amelyek soha semmi jót nem hoztak 

Szlovákiának” - állítja jegyzetében Luboš Palata, a lap kommentátora. 

 

A Beneš-dekrétumok az Európa Parlament napirendjén maradtak 
2013. március 22. – bumm.sk 

A LMP közbenjárására az Európai Parlamentben továbbra is napirenden marad a Beneš-

dekrétumok érvényességének és a deportáltak, illetve munkaszolgálatra vezényeltek 

kárpótlásának ügye. 

 

Széles összefogás a kétnyelvű Kaufland kampányban 
2013. március 22. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Ritka összefogást hozott a Kaufland áruházzal kapcsolatos kampány. Civilek kérték, a 

vásárlói igények szerint kétnyelvűsítsék a feliratokat. Önkormányzati és országos 

politikusok is kinyilvánították a kérés támogatását. 

 

Népi Platform: nincs megegyezés a megyei választások ügyében 
2013. március 23. – bumm.sk 

Képtelennek bizonyul a megegyezésre a megyei választások kapcsán a Népi Platform: 

Nyitrán nem találnak közös megyefőnököt, valamint országos szintű megegyezés sem 

formálódik. Magyar nyomástól fél a Most-Híd párt két szlovák partner, az SDKÚ és a 

KDH. 
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A Maticát felváltotta a karhatalom 
2013. március 23. – Felvidék Ma 

Csütörtökön Kéménden, Oroszkán, Ipolyságon és Barsbesén függesztette ki az MKP a helyi 

önkormányzatokkal és civil szervezetekkel a vasútállomások magyar megnevezését. A 

kéméndi táblaállításnak azonban érdekes előzményei voltak. Délelőtt a községi hivatal 

telefonvonalai „égtek“ a belügyminisztérium hivatalnokainak hívásai miatt. A vasúti 

rendőrség járőrei a helyszínen ellenőrizték a táblakifüggesztés körülményeit, pontos 

helyét. 

 

Magyar Örökség-díj a komáromi Oláh családnak 
2013. március 23. – Felvidék Ma 

2013. március 23-án, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adják át a Magyar 

Örökség-díjakat. Az idén ezt a rangos kitüntetést kapja – többek között – a komáromi 

Oláh család, nevezetesen Oláh Imréné Domonkos Ilona, Oláh Imre és Oláh György. 

 

Vasárnap Borsiban - szobor nélkül is - emlékeztek Rákóczira 
2013. március 24. – Felvidék Ma 

Borsi községben vasárnap ünnepi megemlékezést tartottak II. Rákóczi Ferenc születésének 

337. évfordulóján. 

 

Összefogtak a Pázmány Péter Alapiskoláért 
2013. március 24. – Új Szó 

Magyar szülők, pedagógusok, pártok és társadalmi szervezetek összefogtak a vágsellyei 

Pázmány Péter Alapiskola megmaradásáért. Közösen tiltakoznak az ellen, hogy az 

iskolahálózat optimalizálása keretében a magyar intézményt áthelyezzék az egyik 

megüresedő iskolaépületbe. 

 

Sümegi adomány Szajánnak 
2013. március 22. – Vajdaság Ma 

Szombaton viszi el Szaján rászoruló családjai részére a Fogadj örökbe egy határon túli 

magyar falut! mozgalom keretében összegyűjtött adományokat a Sümegiek a Nemzetért 

Egyesület és a Veszprém megyei város önkormányzata. 

 

Fél évszázados az újvidéki Svetozar Marković Gimnazium 
2013. március 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Ötvenéves az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium. Az évforduló alkalmából az 

iskolában ünnepséget tartottak, melyen részt vett Žarko Obradović oktatási miniszter is. A 

gimnáziumban 22 éve magyar oktatás is folyik. Újvidéken ez a Magyar Nemzeti Tanács 
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egyetlen kiemelt jelentőségű intézménye – mondja Joó Horti Lívia, az MNT oktatási 

bizottságának az elnöke. 

 

Megújuló település stratégiák – városfejlesztési tapasztalatok a Vajdaságban 
és a Dél-Alföldön 
2013. március 22. – Vajdaság Ma 

A Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület és a Vajdasági Regionális Fejlesztési 

Ügynökség 2011-ben eredményes pályázatot nyújtott be a Magyarország-Szerbia IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési Programra. „A Joint Urban and Agglomeration Network 

– JUAN projekt alapvető célja az integrált városfejlesztési stratégiák készítése során 

Magyarországon összegyűlt szakmai tapasztalatok rendszerezése, a fejlesztési módszertan 

megújítása. 

 

Tisztújítás a VMSZ Zenta községbeli szervezeteiben 
2013. március 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Zenta község településein március elején tartották meg a tisztújítást a VMSZ helyi 

szervezetei – közölte Rácz Szabó Márta. Zentán az elnök Rácz Szabó Márta, az alelnök 

Szegedinszki Igor, az ügyvezető alelnök Juhász Attila, az elnökség tagjai Barsi Márta, 

Molnár Csikós István, Pataki Tibor, Nagy Abonyi Zoltán, Tot Mária Terézia, Mészáros 

Károly lettek. 

 

Pajtić: 2016-ban lesznek választások Vajdaságban 
2013. március 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Nem lesznek előrehozott tartományi választások, azaz 2016-ban írják ki a vajdasági 

parlamenti választásokat – jelentette ki Bojan Pajtić tartományi kormányfő, aki azonban 

nem zárja ki az előrehozott köztársasági választások lehetőségét. 

 

Čanak szerint lesz vajdasági politikai tavasz 
2013. március 23. – Magyar Szó 

Biztos benne Nenad Čanak, hogy előbb utóbb Vajdaság státusa is napirendre kerül, ahogy 

fogalmazott, eljön a „vajdasági politikai tavasz“, de mint hozzátette, nem tudja melyik 

évben kerül majd erre sor. 

 

A Salamoni megoldás két oldala 
2013. március 23. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A köztájékoztatási és médiatörvény tervezete értelmében a köztársaság, a tartomány és a 

helyi önkormányzatok sem lehetnek tájékoztatási eszközök alapítói. Közvetlen módon a 

nemzeti tanácsok sem jelenhetnek meg alapítóként, csakis egy nemzeti tanácsi alapítású 

alapítvány beékelődésével vehetnek részt a médiumok alapítói struktúráiban. A pénzelés 

tekintetében is egy lényegbeli újdonságot fogalmazott meg a törvényalkotó, nevezetesen: a 

normatív helyett projektalapú támogatási rendszer lépne hatályba. A témáról Simon 
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Erzsébet Zitával, az MNT tájékoztatási ügyekkel megbízott tanácsosával, Dinko 

Gruhonjićtyal, a Vajdasági Újságírók Független Egyesületének elnökével és Kókai Péterrel, 

az MNT Tájékoztatási Bizottságának alelnökével beszélgetett a Magyar Szó szerkesztője. 

 

„Óbecsei” eskütétel lesz a nagykövetségen 
2013. március 23. – Magyar Szó 

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör székházában harmadik alkalommal tartott 

kihelyezett konzuli fogadónapot a belgrádi magyar nagykövetség konzuli osztálya. Ritecz 

Miklós főkonzul és Szlanyinka Anna konzul ezúttal is több mint hatvan honosítási 

kérelmet vett át a helybéliektől. A főkonzul a Magyar Szónak nyilatkozva elmondta: 

Óbecsén továbbra is nagy az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt. 

 

Alkotmánymódosítás Koszovó és az EU miatt 
2013. március 23. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Egyre valószínűbb, hogy a koszovói tárgyalások sikeressége és az európai integráció 

folytatása szükségessé teszik a hatályos szerbiai alkotmány módosítását, ugyanis egyes 

rendelkezéseket össze kell hangolni az EU törvényhozásával, de a Pristinával születendő 

megállapodást is tartalmaznia kell a legfőbb jogi előírásnak. A VMSZ-nek az a követelése, 

hogy az alkotmányban az álljon, hogy Szerbia minden itt élő polgár állama, és hogy 

Vajdaság komolyabb hatáskörökhöz jusson. 

 

Pásztor István: A miniszterelnöki poszt a haladókat illeti meg 
2013. március 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Szerb Haladó Pártnak (SNS) vállalnia kell a felelősséget, meg kell kapnia a 

miniszterelnöki posztot, és át kell vennie az államvezetés terheinek nagy részét – jelentette 

ki Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke. A Danas napilapnak nyilatkozva Pásztor 

úgy értékelte, az efféle kormányátalakításnak volna értelme, és valódi alternatívája lenne 

az előrehozott választásoknak. 

 

Nyílt napot tartottak a Magyar Tanszéken 
2013. március 23. – Vajdaság Ma 

Az idén érettségiző középiskolások számára tartott nyílt napot az újvidéki Magyar Nyelv és 

Irodalom Tanszék. Az informatív rendezvényen Csányi Erzsébet tanszékvezető ismertette 

az intézménnyel, illetve az Újvidéki Egyetemmel kapcsolatos alapvető információkat, majd 

a Tanszék promóciós videóját tekinthették meg az érdeklő fiatalok és kísérőik. 

 

Pólyás gyűlölet 
2013. március 23. - Farkas Adrienne - Magyar Nemzet 

Vajdaságban továbbra is folynak magyarellenes uszítások, falfirkák és verekedések teszik 

egyre nehezebbé az ott élők magyarok életét. Legutóbb Temerinben vertek meg magyar 

fiatalokat pusztán azért, mert magyarul beszéltek. Ezt megelőzően 2012. októberében 
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történt hasonló eset, ahol magyarok verekedtek össze szerbekkel, ahol a várható ítélet 

szerint akár öt éves börtönt is kaphatnak a magyar fiatalok, elsősorban azért, mert a 

jegyzőkönyvet felvevő magyar nevű, de a radikális párt tagja Miskolci Lajos már etnikai 

színezetet adott az ügynek. Ráadásul az ügyben illetékes bíró ugyanaz a személy lesz aki a 

„temerini fiúkat” ítélte el összesen 61 évre. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. március 23-i számában olvasható) 

 

Vesztes fél 
2013. március 23. - Molnár Roland - Magyar Nemzet 

A vajdasági népszámlálási adatok szerint Szerbiában a második leggyakoribb nyelv a 

magyar. Az adatok többen vallották magukat magyarnak, mint ahányan a nyelvet 

valójában beszélik. Kiss Igor vajdasági szociológus elmondása szerint ennek az az 

elsődleges oka, hogy a szórványban már kevésbé, vagy egyáltalán nem beszélik a magyar 

nyelvet. Ehhez még az is párosulhat, ha tíz magyar beszélget és hozzájuk csatlakozik egy 

szerb, akkor átváltanak szerbre. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. március 23-i számában 

olvasható.) 

 

Pásztor István: Vajdasági kérdés igenis létezik 
2013. március 24. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke elmondta, politikai értelemben van vajdasági 

kérdés, melyet nem lehet megoldani, amíg rendszerbeli problémák állnak fenn, melyekre 

szintén megoldást kell találni. „Lehet azt hangoztatni, hogy nincs politikai értelemben 

vajdasági kérdés, de én úgy gondolom, hogy igenis léteznek. És itt nem a szeparatizmusról 

vagy bármi másról van szó. Ezek éppen rendszerbeli problémák, amelyeket meg kell 

oldani, de ma senki nem foglalkozik ezzel” – mondta Pásztor a Dnevnik újvidéki 

napilapnak. 

 

Csak az alkotmányreform garantálhatja Vajdaság autonómiáját 
2013. március 24. – Vajdaság Ma 

Szerbia alkotmányának módosítását szorgalmazta vasárnap Milivoj Vrebalov. Az LDP 

tisztségviselője és a Tartományi Képviselőház alelnöke szerint csak ezzel garantálható 

Vajdaság valódi és modern autonómiája. „Azok a problémák, amelyekkel ma küzd Szerbia, 

és így Vajdaság is mint a szétesőben levő rendszer része, nem a vajdasági autonómia 

következményei, hanem az elmaradott államszervezésből, valamint abból a téveszméből 

következnek, miszerint egy rossz alkotmányos modellre modern élet építhető” – tette 

közzé Vrebalov pártja közleményében. 
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Ellenséget kreálni, amikor nincs? 
2013. március 24. – Vajdaság Ma 

Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete válaszolt a Večernje novostinak a 

Velika Ugarska bez pardona című cikkére, amelynek már maga a címe is súlyos 

vádaskodást tartalmaz, amikor a Nagy-Magyarország, mindenre való tekintet nélkül 

üzenetet fogalmazza meg. A diplomata válaszcikkét a belgrádi lap vasárnapi számában 

közölte. A válasznak „Rado delimo Trijanon” címet adta (szó szerinti fordításban: Szívesen 

megosztjuk Trianont, de nyilván értsd: a trianoni tapasztalatot – a szerk.) Nikowitz szerint 

az írás a szerb lap szerkesztőségének előítéleteiről és rosszindulatáról tanúskodik. 

 

Vučić: Nem leszek miniszterelnök 
2013. március 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Aleksanadar Vučić vasárnap kijelentette, kormányátalakítás lesz, de ő nem váltja Ivica 

Dačićot a miniszterelnöki poszton.„Ha elégedetlenek leszünk a kormányfő munkájával, 

kiírjuk az új választásokat. Jelenleg azonban nem vagyunk elégedetlenek” – mondta 

újságíróknak az első miniszterelnök-helyettes és a Szerb Haladó Párt elnöke Zimonyban, 

ahol koszorút helyezett el a jugoszláv hadsereg elesett tagjainak emlékművénél. 

 

Több határátkelőhely fog nyílni? 
2013. március 22. – Kárpátinfo 

A magyarországi szervek nem tartják kizártnak, hogy új határátkelőhelyek nyíljanak a 

Magyarország és Ukrajna között húzódó államhatáron – jelentette ki Bacskai József 

ukrajnai magyar főkonzul egy március 22-én tartott sajtótájékoztatón. 

 

Június 2-án tartják az időközi polgármester-választást Beregszászban 
2013. március 22. – Kárpáalja Ma 

Beregszász új polgármesterét június 2-án választják. Az időközi választás kiírását az 

indokolja, hogy a város polgármesteri széke 2012. október 28-án megüresedett, amikor az 

őszi parlamenti választások során az akkori polgármester, Gajdos István a Régiók Pártja 

színeiben a Legfelsőbb Tanács képviselője lett. 

 

Kokárda-ügy: a Radában is téma 
2013. március 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Pénteken a Legfelső Tanácsban emelt szót a múlt hét végén történt ungvári magyarellenes 

incidensek, illetve a Szvoboda beregszászi fáklyás felvonulása kapcsán Gajdos István. 
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Kishatárforgalom: Somogyi Oszkár nagy győzelme 
2013. március 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Akik vízum nélkül, kishatárforgalmi engedéllyel utaznak be a schengeni térségbe, azokra 

nem kell alkalmazni azt a korlátozást, hogy fél éven belül legfeljebb három hónapot 

tölthetnek ott, mondta ki csütörtöki ítéletében az Európai Bíróság a Szabolcs–Szatmár–

Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége kontra Oskar 

Shomodi (Somogyi Oszkár – a szerk.) ügyben. 

 

Az ukrán-magyar turizmus fejlesztéséről tanácskoztak Ungváron 
2013. március 24. – Kárpátalja Ma 

Kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg a határokon átnyúló ukrán-magyar turizmus 

fejlesztésére vonatkozó kérdéseket és az ezzel kapcsolatos aktuális problémákat március 

22-én Ungváron. 

 

Nagycsaládosok közgyűlésén 
2013. március 24. – Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) – fél évvel megalakulása után – 

vasárnap tisztújító közgyűlést tartott Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola épületében. 

 

Eszéken is megnyitotta irodáját a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 
2013. március 22. – Új Magyar Képes Újság 

Eszéken nyílt meg a Kárpát Régió Üzleti Hálózat első horvátországi, sorrendben a 10. 

Kárpát-medencei irodája - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A tárca 

közleménye kiemeli: az eszéki képviselet jelentősége különösen felértékelődik 

Horvátország júliusi európai uniós csatlakozásával, hiszen fontos szerepet tölthet be a két 

ország közötti gazdasági kapcsolatok erősítésében. 

 

Szabadságot mindenkinek! 
2013. március 24. – RTV Slovenija Hidak 

Koszorúzással kezdődött és koszorúzással fejeződött be a március 15-i megemlékezés a 

Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége szervezésében. Közben 

a zsúfolásig megtelt szentlászlói faluotthonban alkalmi kultúrműsort tartottak, amelyben a 

pártosfalvi óvodások, a Kétnyelvű Általános Iskola tanulói, valamint a község 

nemzetiségileg vegyesen lakott területének művelődési egyesületei működtek közre. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12754
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/17901-az-ukran-magyar-turizmus-fejleszteserol-tanacskoztak-ungvaron
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/nagycsaladosok-kozgyulesen
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4352-eszeken-is-megnyitotta-irodajat-a-karpat-regio-uezleti-halozat
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5951
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Előadás az őrvidéki magyarságról 
2013. március 23. – Volksgruppen 

A bécsi Európa-Club szervezésében Botlik József, kisebbségkutató, történész tartott 

előadást péntek este Bécsben, a Collegium Hungaricumban, amely témája „Nyugat-

Magyarország és az őrvidéki magyarság sorsa 1918-1945” volt. Az előadást egy közös 

eszmecsere követte illetve Györgyi Béla, irodalmár Trianon című költeményét is 

meghallgathatta a közönség. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/180047/
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

