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Elvitetné Rákóczi hamvait a nyugalmazott érsek 
2013. január 31. – Vrabec Mária – Új Szó 

Elvitetné a Szent Erzsébet-dómból II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvait Alojz Tkáč 

nyugalmazott kassai érsek. Úgy véli, a sírhelyet látogató magyar turisták egy része úgy 

viselkedik, hogy ezzel megszentségteleníti a katedrálist, ezért az lenne a legjobb, ha a 

fejedelem földi maradványait Magyarországra vinnék. 

 

A kisebbségi kérdés nem akadály az EU felé vezető úton 
2013. január 31. – Pannon RTV 

Szerbiában a kisebbségek helyzete összhangban áll a legmagasabb európai normákkal, 

ezért a nemzeti közösségek kérdése nem jelent akadályt Szerbia számára az EU felé vezető 

úton – állapította meg Tomislav Nikolić államfő és a Belgrádban tartózkodó Knut 

Vollebaek, az EBESZ kisebbségügyi biztosa. Az EBESZ-tisztségviselője elégedetten 

nyilatkozott arról, ahogyan Szerbia viszonyul a nemzeti kisebbségek számára fontos 

ügyekhez.  

 

Püspökké avatják Kató Bélát 
2013. január 31. – Krónika, Szabadság 

A kolozsvári Farkas utcai református templomban iktatják be tisztségébe pénteken Kató 

Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) új püspökét. A déli 12 órakor kezdődő 

ünnepi istentiszteleten dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház 

Zsinatának lelkészi elnöke hirdeti az igét. Az ünnepi eseményre az erdélyi egyházkerület 

lelkipásztorai mellett, akik palástosan vonulnak be a templomba, a többi magyar 

történelmi egyház képviselőit is várják, a magyar kormányt Balog Zoltán, az emberi 

erőforrások minisztere képviseli. 

 

A fájdalommentes megoldás – Egybehangzóan állítják: régióátszervezés kell 
2013. január 31. – Erdély Ma 

Legkésőbb 2013 decemberében működőképesek kell legyenek az új romániai régiók, és az 

azokat vezető-irányító szerveket is meg kell választani – jelentette ki Liviu Dragnea. A 

területfejlesztési miniszter hozzátette, szeptemberre népszavazást írnak ki az 

alkotmánymódosításról. 

 

Jó hír: vannak még székely családok 
2013. január 31. – manna.ro 

A jó hír az, hogy vannak családok – kezdte bemutatni a Székelyföldi Fejlesztési Intézet 

legújabb kutatását annak szakmai vezetője, Bíró A. Zoltán. A KAM – Regionális és 

Antropológiai Kutatások Központjával együtt most nem a bevett, „kemény” szociológiai 

szempontok (anyagi helyzet, iskolázottság, munkaerő-piaci pozíció, stb.) alapján vizsgálták 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://ujszo.com/online/kozelet/2013/01/31/elvitetne-rakoczi-hamvait-a-nyugalmazott-kassai-ersek
http://pannonrtv.com/web/?p=44159
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70985
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134859&cim=a_fajdalommentes_megoldas_egybehangzoan_allitjak_regioatszervezes_kell
http://manna.ro/kozter/jo-hir:-vannak-meg-szekely-csaladok-2013-01-31.html


 

 

 

 

 

 
3 

a székelyföldi családokat, hanem azt kutatták, hogy tagjai mit gondolnak, hogyan élik meg 

a család belső és a társadalomhoz kötő külső viszonyait. 

 

Bihari lobbi Várad-központú régióért 
2013. január 31. – maszol.ro, Krónika 

Nem fukarkodtak a méltató jelzőkkel azon a csütörtök déli találkozón a Bihar Megyei 

Tanács nagytermében, amelyet Cseke Attila képviselő kezdeményezett azzal a céllal, hogy a 

parlamenti pártok helyi vezetői egy közös szándéknyilatkozat aláírásával támogassák egy 

Nagyvárad központú adminisztratív régió létrehozását. 

 

Román-magyar vita egy nagyváradi iskolában 
2013. január 31. – maszol.ro 

A Bihar megyei tanfelügyelőség ellenőrei csütörtökön a nagyváradi Szacsvay Imre 

Általános Iskolánál vizsgálódtak, miután szerdán több román televíziócsatorna azt 

állította, hogy diszkriminálják az épületben tanuló a román diákokat. A Mihai Eminescu 

Főgimnázium román diákjai állítólag arra panaszkodtak, hogy magyar társaik nem 

engedik őket vécézni a Szacsvay Imre Általános Iskola épületének magyar részlegében, a 

magyar takarítónő pedig csak a magyar osztályok előtt takarít. 

 

Megtartotta éves küldöttgyűlését a Nemzeti Szabadelvű Platform 
2013. január 31. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Éves küldöttgyűlését tartotta a napokban a Nemzeti Szabadelvű Kör a háromszéki 

Bikfalván. Az alapszabályok átbeszélése mellett nemzetiségpolitikai kérdéseket is 

megvitattak a tagok. A küldöttgyűlés egyik meghívottja, Olosz Gergely RMDSZ-es szenátor 

kihangsúlyozta, a platformok fontos szerepet töltenek be a szövetség életében mindaddig, 

amíg a tagok konstruktív véleményekkel segítik az RMDSZ előrehaladását. 

 

Végéhez közeledik a kampány Kovásznán 
2013. január 31. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Találkozókat szervezett az RMDSZ és az EMNP Kovásznán, mindkét politikai alakulat a 

fürdőváros fellendítésére építi kampányát.  

 

Toró T. Tibor: eltántorítaná az RMDSZ a Néppárt szavazóit 
2013. január 31. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Az időközi polgármester-választás eseményeit értékelték Kovásznán az Erdélyi Magyar 

Néppárt képviselői, melyen részt vett a politikai alakulat elnöke Toró T. Tibor is. A 

Néppárt országos vezetője sajnálattal állapította meg, hogy a magyar–magyar versenyben 

nem a jelöltek programjáról szólt a vita. 
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Nem történt jogsértés a székely és a magyar zászlók kifüggesztésével 
2013. január 31. – Erdély Ma 

Nem történt jogsértés a székely és a magyar zászlók kifüggesztésével – hangsúlyozza 

közleményében a Baróti Néppárt. Az Erdélyi Magyar Néppárt baróti szervezetének és az 

EMNT-irodának is helyet biztosító épület homlokzatára a Néppárt helyi képviselői január 

25-én tűzték ki a székely, illetve a magyar zászlót. 

 

Miért „székelykedik” a háromszéki RMDSZ? 
2013. január 31. – maszol.ro 

Az RMDSZ háromszéki szervezete személyes szálakon is a Fideszhez köthető, ilyen 

értelemben egyre inkább sziget a szövetségen belül – jelentette ki a Népszabadságban 

csütörtökön megjelent interjúban Magyari Nándor László szociológus. A kolozsvári 

Babes–Bolyai Tudományegyetem szociológia tanszékének adjunktusa szerint ez a 

magyarázata annak, hogy az RMDSZ Kovászna megyei politikusai elutasítják az MSZP 

székelyföldi jelenlétét, ellentmondva ezzel a szövetség országos vezetőségének. 

 

Erőszakkal vádolja Csomortányi Barcuit 
2013. február 1. – Krónika 

Ismét erőszakkal vádolja a Bihar megyei Vedresábrány RMDSZes polgármesterét, Barcui 

Barnát az EMNP: Csomortányi István szervezési igazgató azt mondja, az elöljáró szerdán 

megütötte őt. Barcui a Krónika megkeresésére tagadta, hogy tettlegességre került volna 

sor, ám azt elismerte, hogy „Csomortányi ezek után tényleg megérdemelné, hogy 

megverjem”.   

 

Intolerancia 
2013. február 1. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente hangsúlyozta, hogy „Az utóbbi hetekben – az 

MSZP kolozsvári elnökségi ülése, az ellene tartott demonstráció és szocialista pártelnök 

2004. december 5. miatti bocsánatkérésének hitelességét megkérdőjelező vélemények 

megfogalmazása óta – a budapesti baloldali sajtóban egymást érik a sommás ítéleteket 

megfogalmazó tudósítások, interjúk és publicisztikák, amelyek nem győznek háborogni 

amiatt, hogy Erdélyben nem mindenki fogadta testvéri szeretettel, a megbocsátás 

örömkönnyeit morzsolgatva és/vagy tárt karokkal az RMDSZ egykori elnöke által a kincses 

városba hívott szocialistákat”. 

 

Magyarok előnyben? 
2013. február 1. – Krónika 

Etnikai diszkriminációval vádolja a nagykárolyi városi kórház vezetőit Valer Marian 

Szatmár megyei szociálliberális szenátor, aki Eugen Avram prefektussal be nem jelentett 

ellenőrzést tartott az intézményben gyanúja tisztázása céljából. Amint a prefektúra 

szűkszavú tájékoztatójából kiderül, több reklamáció érkezett hozzájuk, melyben arra 
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panaszkodtak, hogy előnyben részesítik a magyar ajkú jelentkezőket a versenyvizsgákon, 

továbbá hogy a középkáderi posztok pénzért szerezhetők meg. 

 

Ünnepel az EMNT 
2013. február 1. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Válaszd az életet! – Válaszd az autonómiát!  

címmel autonómia-konferenciát tart szombaton, a szatmárnémeti Láncos templomban, a 

szervezet megalakításának 10. évfordulóján. A rendezvény 11 órakor ünnepi 

istentisztelettel kezdődik, melyen Tőkés László EMNT-elnök hirdeti az igét. 

 

Nem az RMDSZ fúrta meg Munteanut? 
2013. február 1. – Krónika 

Cáfolja Horea Grama, a Szociáldemokrata Párt (PSD) Kovászna megyei elnöke, hogy az 

RMDSZ kérésére hívták volna Bukarestbe a magyarellenességéről elhíresült Codrin 

Munteanu volt Kovászna megyei prefektust. A PSD-s politikus csütörtökön kifejtette, hogy 

Munteanut „szakmai kritériumok” alapján léptették elő a védelmi minisztérium 

államtitkárává. 

 

A Híd jogilag pontosítaná a nemzetiségi oktatást 
2013. január 31. – bumm.sk, Új Szó 

Elkészült a Híd módosító javaslata, amely a nemzetiségi oktatás jogi pontosítását 

tartalmazza a közoktatási törvény keretein belül. A párt javaslata három fontos módosítást 

tartalmaz. Az első azon tantárgyak felsorolása, melyeket a szlovák nyelvű iskolákban 

másként oktatnak, mint a nemzetiségi iskolákban. A Híd javaslata szerint a pedagógiai 

dokumentációt csak nemzetiségi nyelven kellene vezetni. A harmadik módosítás a földrajzi 

nevek használatával kapcsolatos, és azt iktatná törvénybe, hogy a tankönyvekben a 

földrajzi név először a nemzetiség nyelvén legyen feltüntetve, mögötte az államnyelven. 

 

Jelentős mértékben veszített népszerűségéből a Most-Híd 
2013. január 31. – SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Most-Híd vegyespárt jelenlegi 5,2 %-os eredményével éppen csak bejutna a legfelső 

törvényhozásba. Az MKP 4,3 %-os támogatottságot tudhat maga mögött a Focus felmérése 

szerint. 

 

Oszd el, és uralkodj - összevesztek a szlovákiai kisebbségek 
2013. január 31. – bumm.sk 

Összevesztek a szlovákiai nemzetiségi kisebbségek a kulturális támogatások elosztásán. A 

Híd által jelölt A. Nagy László kisebbségekért felelős kormánybiztos hivatala ugyanis 

megváltoztatta az eddigi elosztási arányokat, amely a nagyobb létszámú kisebbségeknek 
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kedvez, azaz a magyaroknak és a romáknak. A kis létszámú kisebbségek szerint az új 

rendszer likvidáló jellegű, a kormánybiztos szerint ugyanakkor csak az eddig 

aránytalanságot próbálta korrigálni, és még így is kevesebbet kapnak a nagyobbak, mint 

amennyi számarányuk szerint megilletné őket. 

 

Oktatáspolitika: Brüsszel a magyaroknak adott igazat a szlovákokkal szemben 
2013. január 31. – Felvidék Ma 

A Selye János Egyetem pedagógiai doktori (PaeDr.) képzéséről az elmúlt időszakban 

elbocsátották a nem szlovák alapdiplomával rendelkező hallgatókat. A szlovák törvények 

alapján ugyanis csak helyi végzettséggel lehet a doktori fokozatot megszerezni. Az Európai  

Bizottság most kimondta, hogy sérti az uniós jogot, ha egy tagállam egy bizonyos állás 

betöltéséhez csak a területén megszerzett végzettséget fogadja el. 

 

A Csemadok célja a fiatalítás 
2013. január 31. – hirek.sk 

A napokban tartotta kibővített elnökségi ülését a Csemadok Kassa-vidéki Területi 

Választmánya, amely több településen rendkívül erős tagbázissal rendelkezik. A szervezet 

jelenleg a fiatalítást, az új tagok toborzását tartja legfontosabb feladatának. 

 

Újvidék 265 éve: Megbecsülni a meglevő értékeket és tovább fejlődni 
2013. január 31. – Vajdaság Ma 

Mária Terézia 1748. február 1-jén szabad királyi városi rangra emelte a Pétervárad mellett 

kialakult települést, ami azóta is a társadalmi béke, az együttélés és a soknyelvűség, illetve 

vallásszabadság hagyományának otthona. „Ezeket az értékeket tartjuk megőrzésre 

érdemesnek, ezért emlékezünk meg évente a hozzájuk kapcsolódó történelmi tényekről, 

hiszen ezek értékek mentén haladva tehető élhetővé Újvidék” - mondta el a csütörtökön  

Erdély Lenke, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke és helyi városi szervezetének 

vezetője. 

 

Újvidék: Mégsem neveznek el utcát Miloševićről 
2013. január 31. – Vajdaság Ma 

Újvidéken nem neveznek el utcát Slobodan Miloševićről, ugyanis a helyi utcanévadó 

bizottság elutasította az erre vonatkozó javaslatot. A javaslat elfogadása ellen a Szerb 

Haladó Párt (SNS), a Demokrata Párt (DS), a Szerbiai Demokrata Párt (DSS), a Roma 

Demokrata Párt és a Harmadik Szerbia mozgalom képviselői szavaztak, egyedül az Szerb 

Radikális Pártnak (SRS) a bizottságba delegált tagja állt ki pártja javaslata mellett. 
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Konzuli nap Temerinben 
2013. január 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli napot tartott Temerinben Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa. Az 

ügyintézők a temerini CMH irodában fogadták a magyar állampolgárságot kérelmezőket. 

Az egyszerűsített honosítási eljárás iránt továbbra is töretlen az érdeklődés – mondta el 

Kovács Gábor konzul. 

 

Kistérségek értékeinek bemutatója 
2013. január 31. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A muzslyai Petőfi Sándor MME nagytermében ötven hazai és magyarországi kiállító 

jelenlétével csütörtökön megkezdődött a Téli ízek fesztiválja. A háromnapos rendezvényen 

az érdeklődők megtekinthetik a kistérségek termékeit, és megbizonyosodhatnak arról, 

hogy kisebb földterületen és családi vállalkozásokkal is meg lehet teremteni a megélhetést 

és az otthonmaradás feltételeit. A Téli ízek fesztiválját Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház elnöke nyitotta meg. 

 

A haladók a legnépszerűbbek, őket követik a demokraták és a szocialisták 
2013. január 31. – Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt rendelkezik a legnagyobb támogatottsággal, jelenleg a szerb 

választópolgárok 36 százaléka rájuk voksolna.  Második a rangsorban a Demokrata Párt 

15,3 százalékos támogatottsággal, harmadik pedig a Szerb Szocialista Párt köré tömörülő 

koalíció, akiket a polgárok 11,8 százaléka támogatja. 

 

Folytatódik a „cirill–latin háború” Újvidéken 
2013. január 31. – Pannon RTV 

Kizárólag cirill betűkkel írják ki az utcaneveket és más feliratokat Újvidéken – kérte a 

Szerbiai Demokrata Párt. A beadványt az újvidéki Nemzetek Közötti Kapcsolatokkal 

Megbízott Tanács elutasította. Egy másik indítvány szerint a buszokon a cirill mellett a 

latin feliratnak is szerepelnie kell. Erre megvannak a technikai lehetőségek – mondta a 

bizottság alelnöke. 

 

Schmitt-adomány Mezőkaszonynak, Técsőnek és Karácsfalvának 
2013. február 1. – Kárpátalja 

Schmitt Pálnak, Magyarország volt köztársasági elnökének a Verecke Alapítvány 

segítségével, a KMKSZ tevőleges közreműködésével kárpátaljai magyar intézményekhez 

eljuttatott adománya a közelmúltban Mezőkaszony, Técső és Karácsfalva magyar 

közösségeiben eredményezett jelentős fejlesztést. 
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Elkezdődött a sárdobálás 
2013. február 1. – Kárpátalja 

Hagyományosan, azaz a sajtón keresztüli sárdobálással rajtolt a március 3-ra kitűzött 

időközi megyei tanácsi választások kampánya Kárpátalján. A választásokon induló 

képviselőjelöltek nevét egymás után hozzák nyilvánosságra a napokban. A választásokat 

azért kellett kiírnia a Kárpátaljai Megyei Választási Bizottságnak még január elején, mert 

decemberben a Kárpátaljai Megyei Tanács a jogszabályokkal összhangban megszavazta 

azon képviselők megbízatásának idő előtti megszűnését, akik az októberi parlamenti 

választások eredményeként bejutottak Ukrajna Legfelsőbb Tanácsába. 

 

Ukrán ellenzéki összefogás Beregszászban 
2013. február 1. – Kárpátalja 

Megállapodást írtak alá a Front zmin, a Batykivscsina, a Szvoboda és az Udar ellenzéki 

ukrán pártok beregszászi városi szervezeteinek vezetői arról, hogy koordinálják 

tevékenységüket a beregszászi időközi polgármester-választásokkal összefüggésben. A 

január 23-i eseményről beszámoló zakarpattya.net.ua közli a megállapodás teljes szövegét. 

 

Egyetemi ösztöndíjak: járni jár, de nem jut? 
2013. február 1. – Kárpátalja Ma 

Az elmúlt napok slágertémájává vált a sajtóban az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE), 

pontosabban mindaz, ami a megye legnagyobb oktatási intézményében reform gyanánt az 

utóbbi időben zajlik. A legtöbben arra a hírre kapták fel a fejüket, miszerint a jövőben 

esetleg szűkülhet az állami ösztöndíjban részesülő diákok köre. 

 

A Lendvai Galéria-Múzeum jövőjét az európai társulások támogatásában látja 
Lázár Beáta igazgatójelölt 
2013. január 31. – RTV Slovenija Hidak 

A Galéria-Múzeum igazgatójelöltjének a véleményezése, az idei programterv, a 2011-es év 

belső revíziója, a kulturális javak kínálatának árjegyzéke szerepelt az intézmény 

tanácsának szerdai ülésén. Az ülésről készült beszámoló a RTV Slovenija Hidak oldalán 

hallgatható meg. 
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http://karpataljalap.net/2013/02/01/ukran-ellenzeki-osszefogas-beregszaszban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/16532-egyetemi-osztondijak-jarni-jar-de-nem-jut
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5568
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5568


 

 

 

 

 

 
9 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 
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