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Ismét megbírságolták az állampolgárságuktól megfosztottakat 
2013. január 8. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A Léván élő Dolník Erzsébetet, Kassai Gyulát és Gubík Lászlót újra bírságolta a rendőrség 

- tájékoztatta az MTI-t Nagy Tibor, az érintettek jogi képviselője kedden. A lévai járási 

rendőrség illetékese azért szabott ki újólag 33 eurós pénzbírságot, mert a három magyar 

továbbra sem volt hajlandó beszolgáltatni szlovákiai személyi okmányait. 

 

A Szerb Haladó Párt mégis rendkívüli választásokat akar 
2013. január 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet 

A Szerb Haladó Párt eldöntötte, hogy az idén rendkívüli választásokon méretteti meg 

magát. A Blic belgrádi napilap az uralkodó koalícióban levő hírforrásra hivatkozva közölte, 

hogy „nem tudni, milyen kormány lesz a választások után, de az bizonyos, hogy 

(Aleksandar) Vučić lesz a kormányfő”. A Blic szerint a választások időpontja attól függ, 

hogy júniusban Szerbia számára Brüsszelben kijelölik-e az európai uniós csatlakozási 

tárgyalások kezdetének időpontját, amit már márciusban tudni lehet az EU akkor esedékes 

csúcstalálkozóján. 

 

Az MPP támogatja a Marosvásárhelyre meghirdetett autonómia-
megmozdulást 
2013. január 8. – Krónika, manna.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Magyar Hírlap 

A Magyar Polgári Párt (MPP) támogatja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által a 

Székelyföld autonómiájáért Marosvásárhelyre meghirdetett március 10-i demonstrációt - 

közölte Biró Zsolt, a párt elnöke. Biró hangsúlyozta: az autonómia ügye a pártok felett kell 

álljon, az SZNT pedig biztosítja a semlegességet. A megmozdulás egyértelmű üzenet a 

Ponta-kabinet számára, hogy a régióátszervezés csak Székelyföld területi egységének 

megőrzésével lehetséges - tette hozzá. 

 

Ilyés: zűrzavar és törvénytelenség a helyi adók és illetékek megállapításánál 
2013. január 8. – Krónika, maszol.ro 

A kormány lehetetlen helyzetbe hozta az önkormányzatokat, mert a helyi adók és illetékek 

mértékének megállapításával kapcsolatban olyan rendelkezést fogadott el, amely 

határidejét nem lehet betartani, illetve törvénytelen – közölte kedden Kolozsváron, Ilyés 

Gyula, az RMDSZ önkormányzati kérdésekért felelős főtitkárhelyettese. 

 

Ők képviselik az RMDSZ-t a minisztériumokban 
2013. január 8. – manna.ro 

Az RMDSZ-nek nem sikerült kormányra kerülni, de a Szövetség néhány politikusa mégis 

helyet kap a minisztériumokban.  
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http://www.bumm.sk/77343/ismet-megbirsagoltak-az-allampolgarsaguktol-megfosztottakat.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17802/A-Szerb-Halado-Part-megis-rendkivuli-valasztasokat-akar.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70392
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70392
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70393
http://manna.ro/porta/ok-kepviselik-az-rmdsz-t-a-miniszteriumokban-2013-01-08.html
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Biró Zsolt: Mindenhol ott akarunk lenni 
2013. január 8. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Minden olyan magyarlakta településen, ahol még nincs szervezetünk, jelen akarunk lenni, 

ahol pedig elégedetlenek vagyunk a helyi szervezet eredményeivel, ott tisztújítást kell 

tartani – mondta az MPP elnöke január 8-ai sajtótájékoztatóján. 

 

Molnár Zsolt: fontos, hogy láthatóvá váljon a temesvári magyar közösség 
2013. január 8. – transindex.ro, Krónika 

A 2013-as év prioritásainak kitűzése és megvitatása céljából a Temes megyei képviselőkkel 

és szenátorokkal tartottak közös gyűlést a Temesvári Polgármesteri Hivatal és a Temes 

Megyei Tanács elöljárói. Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei képviselője elmondta, 

értékelendő, hogy többpárti egyeztetésre kerülhetett sor a város jövőjét meghatározó 

kérdések kapcsán. “Temesvár szellemisége és jövője mindannyiunk közös érdeke, ezért 

bizonyos kérdésekben közös álláspontot kell képviselnünk Bukarestben” – fogalmazott. 

 

A Legfelsőbb Bíróságra helyezik át a Mikó-ügyet 
2013. január 8. – transindex.ro 

Jövő kedden kérni fogjuk a ploieşti-i bíróságtól, hogy a Mikó-per tárgyalását helyezzék át a 

Legfelsőbb Bíróságra, ahol elölről kezdődik az egész eljárás – tudta meg a Transindex 

Markó Attilától, a per egyik vádlottjától. Hozzátette, a törvény szerint a parlament tagjai 

ellen indított pereket kizárólag a Legfelsőbb Bíróság tárgyalhatja. 

 

Kétéves az udvarhelyi Demokrácia Központ 
2013. január 8. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

2011. január 5-én nyílt meg a székelyudvarhelyi Demokrácia Központ a Vár utcában, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által létrehozott irodához azóta több mint 13 ezren 

fordultak a honosítási iratcsomók összeállítása érdekében. Az iroda és a szervezet 

tevékenysége azonban nem csak ebben merül ki: az elmúlt két évben több kulturális, 

nevelő célzatú programmal is előrukkolt. 

 

Thiesz János az RMDSZ kovásznai polgármesterjelöltje 
2013. január 8. – maszol.ro, transindex.ro 

Thiesz Jánost, Kovászna volt alpolgármesterét, jelenlegi megbízott polgármesterét jelöli az 

RMDSZ a háromszéki fürdőváros polgármesteri tisztségére. Ezt a szövetség Kovászna 

városi szervezete kedden délután egyhangúlag döntötte el. A tisztség Lőrincz Zsigmond 

polgármester tragikus hirtelenségű halála után üresedett meg. Az időközi választásokat  

február 3-ára írták ki. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/biro-zsolt-mindenhol-ott-akarunk-lenni
http://itthon.transindex.ro/?hir=31736
http://itthon.transindex.ro/?hir=31735
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/keteves-az-udvarhelyi-demokracia-kozpont
http://maszol.ro/index.php/belfold/7062-thiesz-janos-az-rmdsz-kovasznai-polgarmesterjeloltje
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Dușa: lehet tüntetni, de nem az alkotmány első cikke ellen 
2013. január 8. – maszol.ro 

Az alkotmány biztosítja a gyülekezési jogot azoknak is, akik az autonómia jelszavával 

akarnak utcára vonulni - jelentette ki kedden Mircea Dușa védelmi miniszter. A politikus a 

március 10-ére Marosvásárhelyre tervezett autonómiatüntetésről nyilatkozott. 

Ugyanakkor a miniszter hangsúlyozta: bár az alkotmány szavatolja a szólásszabadságot és 

a gyülekezéshez való jogot, senki nem tüntethet az alkotmány első cikke ellen, amely 

kimondja, hogy Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam. 

 

Tanácsos lett Ritli fia 
2013. január 8. – Krónika 

Nagyváradi városi önkormányzati képviselő lett az RMDSZ színeiben Ritli László volt 

egészségügyi miniszter fia, Ritli László Csongor. Az ifjabb Ritli a szenátusban mandátumot 

nyert Biró Rozália helyét vette át a hattagú frakcióban, miután ő volt a soron következő a 

szövetség helyhatósági választási listáján. 

 

Egység és kétség 
2013. január 9. - Ágoston Balázs - Demokrata 

Bár a romániai választásokon a két induló magyar párt közül csak az RMDSZ jutott be a 

parlamentbe és az EMNP-nek sem sikerült a megfelelő mértékben növelnie a rá szavazók 

számát, mindenképpen figyelmeztető jel, hogy a választásokon megjelent magyar szavazók 

száma csökkent. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy sokan az EMNP-t még 

nem tartják megfelelő erőnek a román politikában, azonban az is elképzelhető, hogy egyre 

többen ábrándultak ki az RMDSZ eddigi tevékenységéből.  

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2013. január 9-i számában olvasható.) 

 

„Nem adtam el a lelkemet” 
2013. január 9. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Frunda György az RMDSZ politikusaként kapott felkérést Victor Ponta román 

miniszterelnöktől, hogy legyen személyes tanácsadója. A politikus szerint Románia az 

alkotmány szintjén orvosolta a kisebbségi jogokat, probléma ezeknek a kodifikálásával és 

főleg a törvények alkalmazásával van. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Népszabadság 2013. január 9-i számában olvasható.) 

 

Üzletfejlesztési iroda nyílt Dunaszerdahelyen 
2013. január 8. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Megnyitották a Kárpát Régió Üzleti Hálózat új üzletfejlesztési irodáját kedden 

Dunaszerdahelyen. Az ünnepélyes megnyitón Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára hangsúlyozta: a hagyományos 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/7057-dua-lehet-tuntetni-de-nem-az-alkotmany-elso-cikke-ellen
http://www.hirek.sk/belfold/20130108182853/Uzletfejlesztesi-iroda-nyilt-Dunaszerdahelyen.html
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kapcsolatok helyreállítása a magyar gazdaságpolitika egyik válasza az Európát sújtó 

válságra. „Az iroda segítségével az itteni vállalkozások egy Újvidéktől Ungvárig terjedő 

hálózatba tudnak bekapcsolódni” - mondta. 

 

Beiratkozási kampány - Miért válasszuk a magyar iskolát? 
2013. január 8. – hirek.sk 

Idén január 15-től február 15-ig zajlik az alapiskolai beiratkozás Szlovákia-szerte. Ezt 

megelőzően a magyar tanítási nyelvű iskolák és a magyar civil szervezetek az anyanyelvi 

oktatást népszerűsítik. 

 

Csehország miatt nem törli el Szlovákia a Beneš-dekrétumokat 
2013. január 8. – TASR, hirek.sk 

Ján Čarnogurský volt szlovák miniszterelnök egy prágai konferencián kifejtette: Szlovákia 

Csehországra való tekintettel nem törölheti el a Beneš-dekrétumokat. „Szlovákia azért sem 

tervezi a Beneš-dekrétumok eltörlését, mivel ezzel nagyon veszélyes precedenst teremtene 

Csehország vonatkozásában” – magyarázta egy prágai konferencián  arra célozva, hogy 

Csehországból elűzött szudétanémetek mindmáig nem mondtak le kárpótlási 

követeléseikről, melyeknek eddig nem tudtak eddig érvényt szerezni. 

 

Összefogott a mečiari idők visszatérése ellen az ellenzék 
2013. január 8. – TASR, SITA, bumm.sk 

Négy parlamenti ellenzéki párt, a KDH, SDKÚ-DS, Híd és az SaS közös javaslattal hívja 

össze a parlament rendkívüli ülését, amellyel azt szeretnék elérni, hogy Ivan Gašparovič 

köztársasági elnök magyarázza meg, miért nem nevezte ki Jozef Čentéš megválasztott 

főügyészt. Amennyiben az államfő továbbra sem hajlandó kinevezni a legfőbb ügyészt, úgy 

összegyűjtik az elnökkel szembeni parlamenti vádemeléshez szükséges 30 képviselői 

aláírást. 

 

Pásztor: a köztársaság megalázta Vajdaságot 
2013. január 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tartományi adminisztrációnak hatalmas megaláztatást kellett elviselni a köztársasági 

költségvetés elfogadásával, a Vajdasági Fejlesztési Bank (RBV) felszámolásával és a 

Nagyberuházási Alap újraalapításával, véli Pásztor István, a tartományi képviselőház 

elnöke. A VMSZ vezetője azt mondta, nem tudja, mi volt ennek a célja, hozzátéve „a 

Vajdasági Fejlesztési Bankkal való komédia során minden, ami történt, arra utalt, hogy 

megpróbálják destabilizálni a tartományi hatalmat”. 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20130108164343/Beiratkozasi-kampany-Miert-valasszuk-a-magyar-iskolat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130108202003/Csehorszag-miatt-nem-torli-el-Szlovakia-a-Benes-dekretumokat.html
http://www.bumm.sk/77315/osszefogott-a-meciari-idok-visszaterese-ellen-az-ellenzek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14694/Pasztor-a-koztarsasag-megalazta-Vajdasagot.html
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A Szerb Haladó Párt szerint az idén lecserélik a vajdasági hatalmat 
2013. január 8. – Vajdaság Ma, Magyar Nemzet 

Ebben az évben a tartományi hatalom meg fog változni, véli Igor Mirović, aki a tartományi 

parlamentben a Szerb Haladó Párt (SNS) képviselői klubját vezeti. Mint mondja, a 

jelenlegi hatalomnak „meg kell változnia, mert felelősséggel tartozik az ebben, de az előző 

megbízatási időszakokban elkövetettekért is”. 

 

Milyen magyar egyetemre van szükség a Vajdaságban? 
2013. január 8. – Pap (Peé) Tibor - Vajdaság Ma 

A 2013-a év egyik első honi kisebbségpolitikai témája a magyar egyetem. Az MNT 

felsőoktatási tanácsosa által bejelentett célkitűzés kapcsán, mi szerint néhány éven belül 

megalakulhat a vajdasági magyarság önálló felsőoktatási intézménye, egy főként szabadkai 

székhelyű tagintézményekből álló egyetem, aktiválódott az olvasótábor is. Kell-e nekünk 

magyar egyetem? És ha igen, miért éppen Szabadkára? 

 

Kirakatba tett többnyelvűség 
2013. január 8. – Kecskés István – Magyar Szó 

Nem múlik el hivatalos látogatás Nagybecskereken anélkül, hogy a vendéget ne 

tájékoztatnák arról, hogy többnemzetiségű környezetben jár, ahol „húszegynéhány nemzet 

él, évszázadok óta, egymást megbecsülve, békében”. Annak a hangsúlyozása sem marad el, 

hogy a városban a szerb mellett hivatalos használatban van a magyar, a szlovák és a román 

nyelv is. Erről pedig bárki megbizonyosodhat a városháza ajtajában is, ahol négy nyelven 

kiírt tábla tájékoztatja arról, hogy hova is érkezett. A gyakorlat azonban sokszor cáfolja a 

kirakatba tett többnyelvűséget. 

 

Saját tulajdonú székházba költözik a HMDK-központ  
2013. január 8. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége országos szervezete az ősz folyamán 

Bellyén megvásárolta a Petőfi Sándor utca 78. szám alatti kétszintes házat. A szervezet 

titkársága még karácsony előtt átköltözött az új, saját tulajdonú székházba, január 2-ától 

pedig már a többi aktivitását is ide „telepítette”. Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető 

elnöke nagyon örül, hogy a szervezet mostantól saját helyiségeiben, immár zavartalanul 

folytathatja a munkát. 

 

Évzáró ünnepségek Baranyától a tengermellékig 
2013. január 8. – Új Magyar Képes Újság 

Több HMDK-s egyesület is évzáró műsorral, télapóvárással és csomagosztással zárta az 

évet. Szentlászlón erre az alkalomra készített zenés-táncos darabot mutattak be, 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
V

a
jd

a
sá

g
 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14693/A-Szerb-Halado-Part-szerint-az-iden-lecserelik-a-vajdasagi-hatalmat-.html
http://www.vajma.info/cikk/kozmagyar/15/Milyen-magyar-egyetemre-van-szukseg-a-Vajdasagban.html
http://www.magyarszo.com/hu/1844/vajdasag_nagybecskerek/90206/Kirakatba-tett-t%C3%B6bbnyelv%C5%B1s%C3%A9g.htm
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4104-sajat-tulajdonu-szekhazba-koeltoezik-a-hmdk-koezpont
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4102-evzaro-uennepsegek-baranyatol-a-tengermellekig
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Kiskőszegen, Várdarócon és Kórógyon karácsonyi csomagosztásra került sor. Újbezdánban 

és Splitben pedig ezúttal sem maradt el a karácsonyi műsor. 

 

Magyar papi találkozó Kismartonban 
2013. január 8. – Volksgruppen 

Pál László magyarokért felelős püspöki vikárius kezdeményezésére több év szünet után 

tavalytól ismét megrendezik a magyar papok találkozóját. A hét első két napján immár 

második ízben látogattak el az Ausztriában tevékenykedő magyar nyelvű papok 

Kismartonba. A kétnapos találkozóra Grazból, Linzből, Klagenfurtból, Bécsből és 

Burgenland egész területéről érkeztek résztvevők, az idén számszerint 12-en. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/176349/
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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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