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Visszavonta javaslatát Potápi Árpád 
2013. március 25. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Visszavonta a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítására benyújtott javaslatát 

hétfőn a fideszes Potápi Árpád. A kormánypárti képviselő azt kezdeményezte, hogy – 

nemzetbiztonsági érdekből vagy a külügyi kapcsolatok védelme érdekében – az 

állampolgársági kérelmet beadók állampolgárság szerinti megoszlására és a benyújtás 

földrajzi helyére vonatkozó adat megismerése iránti igény teljesítése legyen megtagadható. 

 

Az SZNT szerint nemzetállamban is lehet autonómia 
2013. március 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) álláspontja szerint a Székelyföld területi autonómiájára 

irányuló követelés nem ellentétes Románia nemzetállami önmeghatározásával - közölte 

Izsák Balázs, az SZNT elnöke. Az SZNT hétfői közleményében Izsák Balázs „makacsul 

visszatérő előítéletnek” nevezte azt a nézetet, hogy a területi autonómia 

összeegyeztethetetlen a román alkotmány első cikkelyében rögzített „egységes, 

oszthatatlan, szuverén nemzetállam” meghatározással. Hozzátette, éppen ezért az SZNT 

soha nem is kérte, s nem is kéri Románia alkotmányának a módosítását. 

 

A nemzeti tanácsok ellenzik a köztájékoztatási és médiatörvény tervezetét 
2013. március 25. – Pannon RTV 

A szerbiai nemzeti tanácsok egységesen ellenzik a közvitán lévő köztájékoztatási és 

médiatörvény tervezetét – jelentette ki Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a 

szabadkai Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján. Emellett egy nemrég történt, a 

magyar nyelv hivatalos használatát érintő sérelemről is szó volt. A köztájékoztatási és 

médiatörvény tervezet szerint a médiumok csupán pályázati alapon részesülhetnének 

támogatásokban, normatív támogatást nem kapnak. Ezenkívül a szerbiai kisebbségi 

nemzeti tanácsok csak közvetve, egy alapítvány útján lehetnének alapítói médiumoknak – 

azt azonban nem szabályozzák pontosan, hogy hogyan. Emellett megszüntettek és 

kihagytak olyan szabályzásokat, amelyek a nemzeti tanácsok és a kisebbségi közösségek 

jogait érintik. 

 

Ezért nem módosítják az állampolgársági törvényt 
2013. március 26. – MTI, InfoRádió 

A Fidesz frakcióvezetője szerint az állampolgársági törvény Potápi Árpád által 

kezdeményezett módosítása nem veszélyeztette volna a választások tisztaságát, de nem 

tudta volna betölteni a célját. Rogán Antal közölte, mindent megtesznek azért - a 

nemzetközi példákat is áttekintik -, hogy a határon túli magyar állampolgárok megfelelő 

védelmet kapjanak más hatósági eljárásokkal szemben. 
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http://mno.hu/belfold/visszavonta-javaslatat-potapi-arpad-1147032
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72360
http://pannonrtv.com/web/?p=52947
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-553143
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Megalakult a Határon Túli Magyarok Pártja 
2013. március 25. – bumm.sk 

„A határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés keretében, az ezen szervezetek 

által megfogalmazott érdekeket kívánja hitelesen megjeleníteni”, és egy, a „világban 

elfogadott Magyarország megteremtésén” dolgozna a frissen bejegyzett párt. 

 

Antal: míg egyesek zászlókat számolnak, mi elhelyezzük Székelyföldet Európa 
térképén 
2013. március 25. – transindex.ro 

Nem csak Sepsiszentgyörgyről szól ez a történet, egymagában nyilván nem tudná felvenni 

a versenyt Kolozsvárral vagy Temesvárral, véli a városvezető, aki szerint van mit 

megmutatni a székelység kultúrájából. 

 

Vidéken erősítene a KIFOR 
2013. március 25. – transindex.ro 

Bánffyhunyadon tartotta küldöttgyűlését a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR), 

melyen három új ifjúsági szervezet is csatlakozott az ifjúsági fórumhoz. A helyszínválasztás 

jelzés értékű volt, hisz a KIFOR jövő évi tevékenységében a vidéki ifjúság megerősítésére 

fekteti a hangsúlyt, kiemelten pedig Kalotaszeg ifjúsági életének kiépítésére. 

 

Csomortányi István váltotta Zatykó Gyulát a Bihar megyei EMNP élén 
2013. március 25. – transindex.ro 

Csomortányi Istvánt, az EMNP partiumi szervezési igazgatóját választották a párt Bihar 

megyei elnökévé a párt hétvégi megyei tisztújító küldöttgyűlésén, Bihardiószegen. Zatykó 

Gyula, Partiumért felelős országos alelnök, leköszönő megyei elnök pozitívan értékelte a 

Bihar megyei szervezetek eddigi munkáját, és megköszönte a tagságnak az eddigi bizalmat. 

Hozzátette: régióelnökként továbbra is támogatni fogja az új elnökség munkáját az 

általános célkitűzések – az autonómia és a föderalizmus – mentén. 

 

Már Ponta is megelégelte a „szalagos kislány" témát 
2013. március 25. – Erdély Ma, maszol.ro 

Victor Ponta miniszterelnök azt ajánlotta Marian Vanghelie-nek, a bukaresti 5-ös szektor 

polgármesterének, hogy inkább a cigányok integrációs problémáival foglalkozzon, ne a 

„szalagos kislány” mellett tüntessen. „Az ötös szektorban valami baj van a magyarokkal? 

Az 5-ös szektorban a fő probléma a romák integrációja és Vanghelie úr az én 

támogatásommal foglalkozzon a romák integrációjával. A magyarokkal majd mi 

foglalkozunk” – ez volt a miniszterelnök első reakciója, amikor Vanghelie szándékáról 

hallott. Vanghelie a pénteki ötös szektorbeli PSD választási konferencián vetette fel annak 
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http://www.bumm.sk/80285/megalakult-a-hataron-tuli-magyarok-partja.html
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19906
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19906
http://itthon.transindex.ro/?hir=32511
http://itthon.transindex.ro/?hir=32512
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138244&cim=mar_ponta_is_megelegelte_a_szalagos_kislany_temat
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ötletét, hogy egy demonstrációt kéne szervezni a kovásznai kislány mellett, aki román 

nemzeti szalagot kötött a fejére. 

 

Grüman Róbertet jelöli a HÁRIT a MIÉRT élére 
2013. március 25. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Háromszéki Ifjúsági Tanács elnökségének döntése értelmében, a szervezet Grüman 

Róbertet jelöli a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöki tisztségére. Az erdélyi magyar ifjúsági 

szervezeteket tömörítő ernyőszervezet tisztújító küldöttgyűlésére, 2013. április 19-21. 

között kerül sor Déván. 

 

Az RMDSZ összefogásra szólít a Marosvásárhely régióközpont érdekében 
2013. március 25. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének Területi Állandó Tanácsa minden egyes pártot 

felkér a megyében, hogy „alkossanak közös frontot” annak érdekében, hogy 

Marosvásárhely régió-főváros legyen, és üdvözölte ugyanakkor Dorin Florea (PDL) 

polgármester erre irányuló kezdeményezését. 

 

Egyed Ákos: a románok nem ismerik a magyarság történelmét 
2013. március 25. – Erdély Ma 

A Magyar Köztársaság Érdemrendjének középkeresztjével nemrég kitüntetett, bodosi 

születésű, Kolozsváron élő Egyed Ákos történész, akadémikus azt mondja: a székely 

szimbólumok körüli botrány a tudatosan félrevezetett és megtévesztett románság hiányos 

ismereteire vezethető vissza. 

 

Autonómia: ha másoknak lehet, akkor nekünk is lehet 
2013. március 25. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Semjén Zsolt volt Háromszék díszvendége az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

kitörésének 165. évfordulóján tartott megemlékező ünnepségeken. A magyar 

miniszterelnök-helyettes több helyen tartott beszédet, állami kitüntetést adott át, a Székely 

Hírmondónak aktuálpolitikai kérdésekről nyilatkozott. 

 

Grama: a főtanfelügyelő és az igazgató a felelős 
2013. március 25. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A Körösi Csoma Sándor Iskolacsoportban kirobbant botrányért felelős személyek 

számonkérését követeli Horia Grama. A háromszéki PSD-s képviselő Keresztély Irma 

háromszéki főtanfelügyelőt és Simon Istvánt, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor 

Iskolacsoport igazgatóját teszi felelőssé a kovásznai tanintézményben kirobbant 

botrányért. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32516
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138197&cim=az_rmdsz_osszefogasra_szolit_a_marosvasarhely_regiokozpont_erdekeben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=138225&cim=egyed_akos_a_romanok_nem_ismerik_a_magyarsag_tortenelmet
http://erdely.ma/autonomia.php?id=138230&cim=autonomia_ha_masoknak_lehet_akkor_nekunk_is_lehet
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/grama-a-fotanfelugyelo-es-az-igazgato-a-felelos
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Portik Vilmost újraválasztották a Maros megyei Néppárt élére 
2013. március 25. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Tisztújítást tartott az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei szervezete március 21-én. A 

tisztújító közgyűlésen 58 megyei küldött vett részt a meghívott 79-ből. A közgyűlés újra 

bizalmat szavazott Portik Vilmos közkapcsolati szakembernek, aki így további két évig a 

Néppárt Maros megyei szervezetének elnöki tisztségét tölti be. 

 

Csendőrség: azonosították a koszorútiprókat 
2013. március 25. – Szabadság 

Mariana Tecar, a Kolozs Megyei Csendőrség szóvivője tegnap a Szabadságnak elmondta: 

az intézmény hivatalból kivizsgálást indított több személy ellen, mivel pénteken, március 

22-én levették a Mátyás-szoborcsoport talapzatáról az egyik piros-fehér-zöld szalaggal 

ellátott koszorút, a földre dobták, majd rugdosni, taposni kezdték. „Egyértelmű, hogy – 

mivel kivizsgálást indítottunk, – úgy ítéltük meg, hogy kihágás történt. A pontos jogi 

besorolást néhány nap múlva közöljük” – tette hozzá. 

 

Az RMDSZ-szel takarózik a nagyváradi önkormányzat 
2013. március 26. – Krónika 

Az RMDSZ-frakció tagjai is megszavazták a nagyváradi Bajor Andor utca nevének 

megváltoztatását, így az intézkedés nem minősülhet diszkriminációnak – ezzel védekezik a 

váradi önkormányzat az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál annak a panasznak a 

kapcsán, amelyet az EMNP tagjai nyújtottak be. Pásztor Sándor, az RMDSZ helyi 

önkormányzati frakciójának vezetője azt mondja: azért szavaztak igennel a határozatra, 

mert ez volt az ára annak, hogy a dokumentumban szerepeljen: Bajor Andor nevét másik 

utca kapja meg. 

 

Johannis: kell a kisebbségi törvény 
2013. március 26. – Krónika 

A kisebbségek jogállását szabályozó törvény nagyon fontos, ezért megoldást kell találni a 

párbeszéd folytatására az évek óta a parlamentben rostokló tervezet elfogadása érdekében 

– jelentette ki tegnap Klaus Johannis, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke. „Az 

összes kisebbség akarja, ezért ha sikerül folytatni a párbeszédet, el lehet fogadni” – vélte 

Johannis, miután a nemzeti kisebbségek képviselőivel találkozott Bukarestben. 

 

Románok szolgasorban 
2013. március 26. - Szőcs Levente - Népszabadság 

A Székelység története című nem hivatalos tankönyv körül kialakult vita még pozitívan is 

hathat a könyvre. Hiszen jelenleg elég nagy teret kapott a médiában, így Borboly Csaba 

megfogalmazása szerint bestseller is lehet. A Babes-Bolyai Tudományegyetem rektorát 

Ioan Aurel Popot idézte az Adevarul, aki szerint a könyv durva ferdítéseket tartalmaz.  
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/portik-vilmost-ujravalasztottak-a-maros-megyei-neppart-elen
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/87708
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72375
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72369
http://nol.hu/archivum/20130326-romanok_szolgasorban
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Gyors döntést kér az állampolgársági petíció ügyében az MKP és az EMT 
2013. március 25. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Közös állásfoglalásban kér mihamarabbi elbírálást és támogató választ az Európai 

Bizottságtól (EB) a szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok ügyével 

foglalkozó petíciós beadvány kapcsán a Magyar Közösség Pártja (MKP) és az Emberi 

Méltóság Tanácsa (EMT). 

 

Nőtt a Híd és az MKP támogatottsága is 
2013. március 25. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ismét új felméréssel jelentkezett a Focus ügynökség. Az eredmények szerint nőttek a Smer 

preferenciái, Daniel Lipšic Novája is bekerülne a parlamentbe, és nőtt a magyar 

érdekeltségű pártok támogatottsága is: a Híd 5,6, az MKP 4,3 százalékon áll. 

 

Zászlóval üzent Székelyföldnek a Via Nova 
2013. március 25. – hirek.sk 

A Via Nova Ifjúsági Csoport bodrogközi és Ung-vidéki tagjai sajátos módon üzentek 

erdélyi barátaiknak. Szülőföldjük történelmi helyeit keresték fel a székely zászlóval. 

 

Őry Péter: A kormány elfecsérelt éve 
2013. március 25. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Robert Fico kormányának megalakulása óta eltelt időszakot a községi és megyei 

önkormányzatok szempontjából jó esetben is csak érthetetlenül és értelmetlenül 

elfecsérelt esztendőként lehet értékelni. Alább Őry Péter, az MKP közigazgatási 

alelnökének nyilatkozata. 

 

Népi Platform - Bugár legalább hét megyében remél megállapodást 
2013. március 25. – Új Szó 

Bugár Béla, a Híd elnöke nagyon örülne annak, ha a Népi Platformot alkotó három 

pártnak (KDH, SDKÚ-DS és Híd) legalább hét megyében sikerülne megállapodásra jutnia 

a megyei választásokon való együttműködést illetően. 

 

Április 8-án megszűnik a Vajdasági Fejlesztési Bank 
2013. március 25. – Vajdaság Ma 

Egy héttel későbbre halasztották a Vajdasági Fejlesztési Bank (RBV) átadásának 

határidejét – jelentette be Zoran Radoman tartományi pénzügyi titkár. Radoman 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/03/25/nepi-platform-bugar-legalabb-het-megyeben-remel-megallapodast
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15210/Aprilis-8-an-megszunik-a-Vajdasagi-Fejlesztesi-Bank.html
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elmondta, az újabb döntés értelmében az április 6–7-ei hétvégén történne meg az 

átruházás, április 8-ával pedig megszűnik a Vajdasági Fejlesztési Bank. 

 

Vezetők és incidensek 
2013. március 25. – Vajdaság Ma – Bozóki Antal 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke március 23-i jegyzetében azt is 

írja, hogy a testület magyarországi vendégeivel „röviden ismertettük az MNT 

jogvédelemmel kapcsolatos eddigi tevékenységét, sikereinket és meddő erőfeszítéseinket 

egyaránt. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy a kisebbségi jogok megsértésének 

eseteiben, de a nemzeti alapon történt támadások esetében is gyakran szorul háttérbe a 

szakmaiság, az esetek következetes, professzionális lekövetése.” A szövegből nem világos, 

hogy Korhecz mit ért a „szakmaiság gyakori háttérbe szorulása alatt”, és az sem, hogy kire 

értette ezt. Az viszont számomra egyértelmű, hogy „az esetek következetes, professzionális 

lekövetése” (sic!) az MNT illetékességi körébe (is) tartozna. Az MNT-nek kötelessége lenne 

beszámolni arról, mit tett eddig a „kisebbségi jogok megsértésének eseteiben”, mikor és 

milyen eredménnyel – írja kritikájában Bozóki Antal ügyvéd. 

 

Belgrádban ellenséget kreálnak 
2013. március 26. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

A Vecernje Novosti belgrádi lapban megjelent magyarellenes cikkre reagált Nikowitz 

Oszkár nagykövet. A cikk történész szerzői szerint Magyarország területi igényeket támaszt 

szomszédjaival így Szerbiával szemben is. Ezt bizonyítja számukra, hogy a Vajdaságra 

tudatosan a Délvidék kifejezést használják. A nagykövet válaszában kijelentette 

Magyarország egyetlen négyzetcentiméter területet sem akar „visszaszerezni”. Kifejtette, 

hogy Trianon következményeit egyetlen módon tudjuk meghaladni, meg kell őrízni a 

nemzet szellemi egységét. 

 

Lóról, magyar! 
2013. március 26. – Horváth Sándor – Kárpáti Igaz Szó 

A határon túli magyarság megalázásának mélyen gyökerező hagyományai vannak a 

Kárpát-medencében. Igaz, az egyes régiókban más-más módszereket részesítenek 

előnyben. Felvidéken talán a legkifinomultabb az eljárás, itt adminisztratív eszközöket 

vetnek be, s ezek leple alatt gyalázkodnak. 

 

Válasz jött a tévés beadványra 
2013. március 26. – Kárpáti Igaz Szó 

Megérkezett a válasz a nemzetiségek nyelvén készülő műsorok adásidejének megtartását 

szorgalmazó beadványra, melyet Gajdos István és Ion Popescu, a Legfelső Tanács tagjai 

nyújtottak be. Olekszandr Kurdinovics, Ukrajna Állami Televíziós és Rádiós Bizottságának 
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elnöke válaszában arról tájékoztatja a parlamenti képviselőket, hogy az idén a 

szükségesnél lényegesen kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk. 

 

Húsvétra készülve 
2013. március 25. – Új Magyar Képes Újság 

Már tizennegyedik éve rendszeresen sor kerül erre a rendezvényre, amelynek keretében 

Eszék város civil és kisebbségi szervezetei fölelevenítik a húsvéti szokásokat. Március 23-

án húsvéti díszbe öltözött a város főtere. Színes népviseletek, virágjelmezt öltött gyerekek, 

szebbnél szebb kiállítóasztalok és több ezer különböző technikával készült hímes tojás volt 

látható múlt szombaton. 

 

Nagyheti zarándoklat a Fertő-tájon 
2013. március 25. – Volksgruppen 

A húsvétra készülve nagyheti zarándoklatot tartanak kedden a Mária út Sarród és Kópháza 

közötti szakaszán. A magyar és az osztrák hívek 25 kilométert tesznek meg a Mária úton, 

amelynek közép-európai szakasza Csíksomlyót és Mariazellt köti össze. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4355-husvetra-keszuelve
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/180146/
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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.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/

