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KIM: jogsegélypályázatot hirdetett a Kisebbségi Jogvédő Intézet 
2013. január 14. – MTI, hirado.hu 

Megjelent a Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázata: az intézet anyagi támogatást nyújt a 

határon túli magyarok jogsegély-szolgáltatásában kiemelkedő szerepet vállaló 

jogtanácsosoknak, ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak és civil jogvédő szervezeteknek. 

 

Tőkésék február 2-án hirdetik meg az Autonómia Évét 
2013. január 14. – maszol.ro, Nyugati Jelen, MTI 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) megalakulásának tízedik évfordulóján, 

február másodikán, a szatmárnémeti Láncos-templomban kerül sor az Autonómia Évének 

hivatalos meghirdetésére - jelentette be Tőkés László európai parlamenti képviselő, az 

EMNT elnöke. Az EP-képviselő sajtóirodája által kiadott közlemény szerint Tőkés László 

az EMNT nagyváradi újévi fogadásán beszélt az elmúlt év és a 2013-as esztendő 

kiemelkedő eseményeiről.     

 

Az ukrán nyelvtörvény érvényesítését szorgalmazza a kárpátaljai oktatásban 
a KMPSZ 
2013. január 14. – Kárpátinfo, MTI, Kárpáti Igaz Szó 

A magyar nyelv kárpátaljai oktatási intézményekben történő hivatalos használatát 

szorgalmazza - az ukrán nyelvtörvény rendelkezéseire hivatkozva - az illetékes állami 

szerveknél a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ). Az MTI-hez hétfőn 

eljuttatott nyilatkozatában a KMPSZ elnöksége emlékeztet arra, hogy még a múlt év 

decemberében megkereste Kárpátalja illetékes hatóságait Ukrajna állami 

nyelvtörvényének azon oktatásra vonatkozó rendelkezései kapcsán, amelyek lehetőséget 

nyújtanak a magyar nyelv használatára a tanintézetekben.  

 

Hogyan szavaznak a külhoni magyar állampolgárok a magyar választásokon? 
2013. január 14. – transindex.ro, Nyugati Jelen, MTI 

Nem bízná egyetlen Romániában működő szervezetre sem a választási regisztrációt a 

magyar állam. A külhoni magyar állampolgár a Központi Névjegyzékbe vételi kérelmét 

levélben vagy ügyfélkapun nyújthatja be. 

 

Év végéig működőképesnek kell lenniük az új fejlesztési régióknak 
2013. január 14. – Erdély Ma 

A kormány egyik célkitűzése a fejlesztési régiók létrehozása, amelyeknek év végéig 

működőképesnek kell lenniük, hogy részesülhessenek az Európai Unió 2014-2020-ra 

vonatkozó pénzalapjaiból – jelentette be Liviu Dragnea. A miniszterelnök-helyettes 

kifejtette, hogy a régiók átszervezésével csökken a bürokrácia, és a regionalizálás nem 

jelenti azt, hogy megkérdőjeleződik az egységes nemzetállam fogalma. Módosulhat a 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/14/11/KIM_jogsegelypalyazatot_hirdetett_a_Kisebbsegi_Jogvedo_Intezet_.aspx?source=hirkereso
http://maszol.ro/index.php/belfold/7295-tokesek-februar-2-an-hirdetik-meg-az-autonomia-evet
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/az-ukran-nyelvtorveny-ervenyesiteset-szorgalmazza-karpataljai-oktatasban-kmpsz
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/az-ukran-nyelvtorveny-ervenyesiteset-szorgalmazza-karpataljai-oktatasban-kmpsz
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19329
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=133951&cim=ev_vegeig_mukodokepesnek_kell_lenniuk_az_uj_fejlesztesi_regioknak
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polgármesterek és a megyei tanácselnökök hatásköre is: a közigazgatási törvény változásai 

ugyanis a települések és megyék élére megválasztott tisztségviselőket is érintheti. 

 

Málnási László Leventét indítja az EMNP Kovásznán 
2013. január 14. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Málnási László Levente mérnököt indítja az EMNP Kovászna város 

polgármesterjelöltjeként - jelentette be a néppárt Kovászna megyei szervezetének elnöke, 

Nemes Előd. Az 52 éves Málnási László Levente 1992 és 2000 között már volt 

polgármester a fürdővárosban. Nemes Előd szerint Málnásit polgármesterként elért 

eredményei, tapasztalata teszi alkalmassá a városvezetésre. 

 

Összefogásra szólít a főkonzul 
2013. január 15. – Krónika  

Az erdélyi magyar összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet Magdó János, 

Magyarország kolozsvári főkonzulja az EMNT vasárnapi újévi fogadásán. A diplomata a 

nagyváradi eseményen felszólította a jelenlevőket: ebben a relatív nyugodt, 

kampánymentes időszakban vizsgálják meg komolyan, hol siklott ki az erdélyi magyar 

együttműködés, és mit lehetne tenni ennek visszaállításáért. „A kompromisszum nem a 

gyengeség jele. Egy politikusnak meg kell tudnia különböztetni a kettőt egymástól” – 

fogalmazott a főkonzul. Toró T. Tibor, az EMNP elnöke replikaként kijelentette: ő is 

fontosnak tartja az összefogást, ám korántsem mindegy, kivel történik – a bukaresti 

magyar parlamenti képviselet ugyanis szerinte elárulta az autonómia eszméjét, és 

megfeledkezett a közösség valós képviseletéről. 

 

Kongresszust tart májusban az RMDSZ 
2013. január 15. – Szabadság 

Nagy valószínűséggel májusban tartja az RMDSZ soron következő kongresszusát – 

jelentette ki Kovács Péter. Az RMDSZ főtitkárának tájékoztatása szerint az RMDSZ négy-, 

illetve kétévente hívja össze legfőbb döntéshozó testületét. A kétévente megtartandó 

kongresszuson nem kerül sor tisztújításra, csupán az RMDSZ programjának és 

alapszabályzatának a módosítása szerepel napirenden. 

 

Legkorábban 2015 után épülhetnek új hidak az Ipoly alsó szakaszán 
2013. január 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Nem kezdődhet meg az Ipoly-hidak építése 2015-ig a folyó alsó szakaszán, miután az 

ehhez szükséges határidőre nem módosította szerződését a két társberuházó, a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. és a szlovákiai Nyitra megye önkormányzata.A hírt  

Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) gazdasági ügyekért és régiófejlesztésért 

felelős alelnöke közölte hétfőn az MTI-vel. 
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Újabb tárgyalás volt az MKP és a Most-Híd között 
2013. január 14. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd január 14-én Gútán tartotta harmadik egyeztető 

tárgyalását a novemberi Nyitra megyei önkormányzati választásokra való felkészülés 

jegyében. A tanácskozáson a felek kifejtették elképzelésüket az együttműködés lehetséges 

formáiról. Az MKP közleménye szerint „a két fél együttműködéssel kapcsolatos 

elképzelései több pontban is távol estek egymástól”. 

 

Beiratkozási kisfilm: Döntő választás előtt 
2013. január 14. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Három kisfilmmel igyekszik felhívni a szülők figyelmét a Via Nova ICs arra, hogy írassák 

magyar iskolába gyermekeiket. Az első már elkészült, három család beszél tapasztalatairól. 

 

Raši szerint erősen prezentálják Kassán a magyar kultúrát 
2013. január 14. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

E hét végén tartják a Kassa Európa Kulturális Fővárosa nyitóünnepségét. A kassai magyar 

kulturális szervezetek produkciói ugyan nem kerülnek színpadra, de lesz magyar elem a 

műsorban - derült ki a főkonzulátuson tartott mai sajtótájékoztatón. Richard Raši, 

Kassa főpolgármestere a sajtóértekezleten elmondta: úgy látja, hogy lehetőség van a 

szlovák – magyar kapcsolatok kreatív fejlesztésére, amihez a kulturális főváros éve jó 

alkalmakat kínál. Az egy éven át zajló hivatalos műsorok listájára a Kassai Magyar 

Főkonzulátus kezdeményezésére 14 magyar művészprogram is felkerült. 

 

Márai tér Kassán a Kulturális Főváros nyitányaként 
2013. január 14. – Felvidék Ma 

A Bástya, Mészáros és Fegyverház utca kereszteződésében található eddig névtelen teret 

január 20-án, ünnepség keretében Márai Sándorról fogják elnevezni. 

 

Varga László: nagy lépés történt Szerbia és Koszovó történelmében 
2013. január 14. – Pannon RTV 

Varga László szerint nagy lépés történt Szerbia és Koszovó történelmében. A Vajdasági 

Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője elmondta, ez az első olyan eset az 

utóbbi 12 évben, amikor helyzetértékelés és nemzeti célkitűzések szempontjából is egy 

reális út kezdődött az uniós integráció érdekében. Varga László elmondta, Szerbia sokat 

engedett a koszovói elvárásoknak. Összességében, azt kell mondanom, hogy az a politikai 

közhangulat, amely Koszovóval jelenleg aktuális, azt gondolom, hogy sokkal előbbre 

mutatóbb, mint az korábban volt” – fogalmazott a VMSZ politikusa. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/37462-marai-ter-kassan
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Konferencia a Délvidék helyzetéről és a magyar-szerb megbékélésről 
Szegeden 
2013. január 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Délvidék helyzetéről, valamint a szerb és magyar fél közötti történelmi megbékélés 

lehetőségeiről lesz szó január 18-án, pénteken a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában. 

A magyar-szerb történelmi megbékélés feltételei egykor és ma címmel megrendezett, 

délelőtt tíz órától kezdődő konferencia témái között többek között szerepelnek a magyar-

szerb kapcsolatok, a Vajdaság és Délvidék helyzete és a ’44-es partizántevékenységek, a 

magyar vagyon kisajátítása Jugoszláviában 1945 után, a Délvidék helyzete a dualizmus 

korában, a magyar-szerb megbékélési kísérletek 1848-49-ben. 

 

Vasárnap a délvidéki vérengzésre emlékeznek Szegeden 
2013. január 14. – Vajdaság Ma 

Az 1944/45-ös délvidéki magyar népirtás 68. évfordulóján tartanak megemlékezést január 

20-án, vasárnap délután négy órától a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola 

nagytermében. A rendezvény fővédnöke Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-

helyettese, a szervezők pedig a Délvidék Kutatóközpont és Dobák Lászlóné.  

 

Kacin szerint a Koszovó-határozat jót tesz a párbeszédnek 
2013. január 14. – Vajdaság Ma 

A szerbiai képviselőház által elfogadott határozat további lehetőségeket nyit Belgrád 

számára a Koszovóval folytatott párbeszédhez, jelentette ki Jelko Kacin, az Európai 

Parlament szerbiai jelentéstevője. Kacin egyszersmind arra bátorította a szerb kormányt és 

vezetőjét, hogy folytassa a megkezdett párbeszédet és az eddig elért megállapodások 

gyakorlati alkalmazását.  

 

Irányváltás 
2013. január 14. – Magyar Szó – Szeli Balázs 

A nemzeti érzelmektől túlfűtött újvidéki városvezetés nemrégiben úgy döntött, hogy a 

városi autóbuszok LED kijelzőjén ezentúl cirill betűs írásmódban jelenítik meg a 

buszjáratra vonatkozó információkat. Az alpolgármester kijelentette, hogy ilyen módon 

szeretnék „visszahozni a cirill betűket Újvidék utcáira”, így akarnak hozzájárulni a 

hagyományőrzéshez, „városunk szellemiségének megvigyázásához”.  

 

Országszerte tiltakoznak a földművesek 
2013. január 14. – Pannon RTV 

A földművesek felháborítónak tartják Mlađan Dinkić gazdasági és pénzügyminiszter 

döntését, miszerint arab kézbe kerül 8 mezőgazdasági vállalat 80 százaléka. Tegnap Abu 

Dhabiban írták alá az előszerződést, ezek szerint mintegy 14 ezer hektár kiváló minőségű 

földterülettel gazdálkodnak majd az arabok.  
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A VMSZ is ellenzi a vajdasági földek kiárusítását 
2013. január 14. – Pannon RTV 

Példátlan a vajdasági földek kiárusítása – véli Fremond Árpád, a VMSZ köztársasági 

parlamenti képviselője. Ezek után a magyar képviselők azért harcolnak majd a 

parlamentben, hogy minél később kerüljenek külföldi tulajdonba Európa egyik legjobb 

termőföldjei, a vajdasági szántók. 

 

Határtalan Színjátszás Zentán 
2013. január 14. – Pannon RTV 

Határtalan Színjátszás címmel rendeznek konferenciát Zentán. Az eseményt az amatőr 

színházakat tömörítő Magyar Szín-Játékos Szövetség szervezi január 18. és 20. között. A 

Magyar Szín-Játékos Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közös 

konferenciája kapcsolódik a magyar kultúra napja alkalmából szervezett rendezvényekhez. 

A résztvevők között lesznek Magyarországon és Szerbián kívül Szlovákiából, Ukrajnából, 

Erdélyből, Horvátországból és a szlovéniai Lendváról is. 

 

Nagycsaládos nap Beregszászban 
2013. január 14.  – Kárpátalja Ma 

Tavaly szeptemberi megalakulása óta január 12-én első ízben tartott minden kárpátaljai 

járásra kiterjedő nagycsaládos találkozót a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 

(KMNE) Beregszászban. Az esemény házigazdája a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola volt, melyet ezen a szombati programon közel hatvan nagycsalád – mintegy száz 

felnőtt és kétszáz gyermek – vett birtokba. 

 

Hamarosan megnevezik az új járási vezetőket  
2013. január 14. – Kárpátalja Ma 

Sajtóhírek szerint átestek az ilyenkor szokásos kijevi meghallgatáson az elnöki 

adminisztrációban a técsői és beregszászi járási állami adminisztrációk vezetőjelöltjei, így 

hamarosan várható kinevezésük e tisztségekre. A mukachevo.net úgy tudja, hogy Eduard 

Duda, a Munkácsi Járási Állami Adminisztráció jelenlegi helyettes vezetője, akinek 

kinevezését a járási közigazgatás élére a hatalompárti sajtó már kész tényként kezelte, 

„megbukott" ugyanezen az interjún. 

 

Budai Gyula horvátországi magyar gazdákkal találkozott 
2013. január 14.  – Új Magyar Képes Újság 

Január 11-én a HMDK meghívására Horvátországba látogatott Budai Gyula, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium (Budapest) parlamenti államtitkára. A sepsei 

vidékfejlesztési alközpontban és a bellyei székházban tett látogatás után a HMDK eszéki H
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rendezvénytermében a minisztérium szakértői a Közös Agrárpolitika célkitűzéseiről és 

azok megvalósulási lehetőségeiről tájékoztatták a horvátországi magyar gazdákat. 

 

Táncházak a Collegium Hungaricumban 
2013. január 14.  – Volksgruppen 

Mint az elmúlt években az idén is szervez táncházat a Balassi Intézet-Collegium 

Hungaricum és a Napraforgók táncegyüttes. 
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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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