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Vezető hírek

Bárdos időben leadja a támogató aláírásokat
2014. január 6. – hirek.sk, Új Szó
Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártja államfőjelöltje időben benyújtja az induláshoz
szükséges támogató aláírásokat tartalmazó petíciós íveket. Tizenhat parlamenti képviselő
támogatta kézjegyével Bárdos Gyula jelölését, de a lakosság körében indított aláírásgyűjtés
is folytatódik. Becslések szerint január 9-ig, a petíciós ívek leadásának határidejéig
összegyűlik a 15 ezer polgári aláírás.

Újabb ingatlant adományozott az állam az ortodox egyháznak
2014. január 6. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro
Újabb ingatlant juttatott a kormány az ortodox egyháznak - közölte hétfői számában a
Háromszék Kovászna megyei napilap. A Hivatalos Közlöny december 30-án tette közzé azt
a tavaly április 3-án hozott, mindeddig nem ismert határozatot, amellyel a kormány
jóváhagyja egy 281 négyzetméteres ingatlan állami köztulajdonként való nyilvántartásba
vételét. Az ingatlant ugyanazzal a jogszabállyal a vallásügyi államtitkárság kezelésébe,
Kovászna és Hargita Ortodox Püspökségének juttatta a kormány.

Márciusig új statútum
2014. január 6. – Magyar Szó
A közszolgálati televíziónak adott nyilatkozatában Pásztor István, a Tartományi
Képviselőház elnöke annak a várakozásának adott hangot, hogy márciusban már a
tartományi képviselők elé kerülhet az új vajdasági statútum javaslata. Reális elvárásnak
nevezte, hogy még január 25-éig meghatározzák a statútum kidolgozásával megbízott
munkatestület összetételét és működésének részleteit; a testület ezt követően másfél
hónap alatt el tudná készíteni a tervezetet.

Erdély

Két kiállítással indult a Siculicidium 250. évfordulójára szervezett
megemlékezés-sorozat
2014. január 6. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika
Két társult kiállításnak ad otthont a madéfalvi Fészek Tájház, amelyek a bukovinai
székelyek és a madéfalvi emlékmű történetével ismertetik meg az érdeklődőket. A tárlatot
a székelymészárlás 250. évfordulója alkalmából szervezett háromnapos rendezvénysorozat
keretében január 5-én, vasárnap délután nyitották meg magyarországi és helyi vendégek
jelenlétében. Az „Emelt fővel” – Bukovinai székelyek Magyarországon 1941-2011 című
vándorkiállítás a bonyhádi Völgységi Múzeumból érkezett a Fészek Tájházba, az emlékműtörténeti kiállítás pedig Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő
kezdeményezése nyomán készült el.
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Kétnyelvű kaputáblák forgalmazásába kezdett a Civil Elkötelezettség
Mozgalom
2014. január 6. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
A Civil Elkötelezettség Mozgalom - 2013 tavaszán elindította a Kétnyelvű Kaputáblák
Marosvásárhelyen akciót, amelynek célja, hogy hozzájáruljon Marosvásárhely egynyelvű
nyelvi tájképének megváltoztatásához. Ennek keretében 1500 kétnyelvű, parkolási
tilalmat, harapós kutyát, stb. jelző kaputáblát osztottak ki. A projekt második szakaszához
érkezett, amelynek célja elérni azt, hogy bármely marosvásárhelyi lakos megvásárolhassa a
kereskedelemben a kétnyelvű kaputáblát - írta a szervezet közleményében.

Visszakapott egy kolozsvári belvárosi ingatlant az Erdélyi Református
Egyházkerület
2014. január 6. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság
Kilencévi pereskedés után hétfőn a sajtó jelenlétében vett birtokba egy Kolozsvár
belvárosában álló ingatlant az Erdélyi Református Egyházkerület. Ballai Zoltán, az
egyházkerület gazdasági tanácsosa elmondta, az Apafi Mihály Református Egyetemi
Kollégium szomszédságában álló, a 20. század elején épült kétszintes épületben eredetileg
bérházak működtek. Az államosítás után azonban a rendőrség és a kommunista politikai
rendőrség, a Siguranța (a Securitate elődje) vette birtokba. Az 1970-es évektől egy állami
cég húsfeldolgozó kisüzemet működtetett benne.

Antal Árpád: „valakik készülnek valamire”
2014. január 6. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro
Egy küszöbön álló döntés hangulati előkészítésének tekinti Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere a városban történt állítólagos magyar románellenes megnyilvánulásokat
taglaló médiakampányt. „Valakik készülnek valamire” - kommentálta az MTI-nek a
sepsiszentgyörgyi románellenességről szóló híreket Antal Árpád.

Milyen nyelven kérhetjük a kenyeret Marosvásárhelyen?
2014. január 6. – Erdély Ma, Népújság
A Többnyelvű Marosvásárhely civil csoport az elmúlt időszakban átfogó felmérést készített
a megyeközpontban fellelhető magyar, vagy részben magyar tulajdonban lévő pékségek
képviseleti üzleteiben. Arra voltak kíváncsiak, mennyire érvényesül a kétnyelvűség
ezekben a boltokban.

Kilenc év huzavona után Sepsiszentgyörgyé a Nemzeti Bank egykori épülete
2014. január 6. – Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Miután a román ortodox egyház által kezdeményezett perben a Legfelsőbb Bíróság úgy
döntött, hogy nem Kovászna Megye Tanácsát, hanem az ortodox egyházat illeti meg az
épület, a 2004-óta tartó jogi eljárás után kilenc évvel az ingatlan a helyi és a megyei

3

Erdély

elöljárok tiltakozása és az RMDSZ országos vezetésének támogatása eredményeképpen a
sepsiszentgyörgyi önkormányzat tulajdonába került.

Románok is petícióznak Erdély autonómiájáért
2014. január 6. – manna.ro, maszol.ro
Több mint 6200-an írták alá eddig azt a kormánynak címzett internetes petíciót, amelynek
kezdeményezői Erdély függetlenedésére tesznek javaslatot. Az aláírók között sok a román
nemzetiségű is. A petíciót Autonomy for Transylvania Facebook-oldal köré szerveződő
csoport fogalmazta meg, amelynek vezetője a Kolozsváron élő Fancsali Ernő.

Már Petőfi is megosztja a marosvásárhelyi magyarokat
2014. január 6. – maszol.ro
Vita alakult a közösségi oldalakon arról, hogy újból megoszlott a marosvásárhelyi
magyarság, idén január 1-én két megemlékezést is tartottak Petőfi Sándor marosvásárhelyi
szobránál, a költő 191-ik születésnapján.

Harmadszor is halasztottak Borboly Csaba perében
2014. január 6. – maszol.ro, transindex.ro, manna.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Harmadszor is halasztottak hétfőn a marosvásárhelyi táblabíróságon Borboly Csaba és
vádlott-társai perében. A következő tárgyalás időpontját 2014. január 9-re tűzték ki.
Ezúttal a halasztás oka az volt, hogy több beidézett tanú meghallgatásához tolmácsra lett
volna szükség, és ezt a bíróság nem tudta biztosítani. Mint ismert, a román törvények
lehetővé teszik az anyanyelv használatát az igazságszolgáltatásban.

Zakariás: vonzóvá kell tenni Udvarhelyt a befektetők számára
2014. január 6. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro
A fejlődéshez nem béke, hanem ésszerű, hosszú távú tervezés szükséges – véli Zakariás
Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt székelyudvarhelyi önkormányzati képviseletének
frakcióvezetője. Az autonómiaküzdelemben tett lépések sikere mellett a 2013-as év
egyértelmű kudarca, hogy a helyi önkormányzati képviselő-testületben ellenzéki szegletbe
került néppárti városatyák kiszorultak a városvezetésből.

Sorvadó oktatási keretszámok
2014. január 6. – Becze Dalma – szekelyhon.ro
A szekelyhon.ro összehasonlította, pontosan mennyivel csökkent a diákok létszáma az
elmúlt évtizedben Maros megye iskoláiban. A tanfelügyelőség archívuma meglepő
adatokra derített fényt: kilenc évvel ezelőtt még tízezerrel több diák tanult Maros
megyében, mint ma, a veszteség azonban sokkal jobban érinti a román tannyelvű iskolákat
és osztályokat, mint gondolnánk. Minden korosztályban csökkenés tapasztalható, a
magyar középiskolások száma azonban több mint ezerrel nőtt.
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A magyar állam erdélyi földet vásárolna?
2014. január 6. – Krónika, Népszabadság, HVG, transindex.ro
A magyar nagykövetség mezőgazdasági attaséja szerint igen, az új földtörvény alkalmazási
normáira várnak. Januártól viszont csak a magánszemélyekre vonatkozó előírások
változtak.

Borboly válasza Ráduly „hazugságáradatára”
2014. január 6. – Krónika, szekelyhon.ro
Hazugsággal, mellébeszéléssel vádolja Ráduly Róbert csíkszeredai polgármestert Borboly
Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke. Borboly szerint a Csíki Hírlap december 27-ei
számában megjelent interjújában Ráduly nem mondott igazat, amikor azt állította, a
Hargita megyei önkormányzat „ízeire van szakadva”, a komoly, tapasztalt húzóemberek
pedig menekülnek az erkölcsi válság sújtotta intézményből, mert nem tudják vállalni a
helyzetet.

Január 10-én hoz döntést a decentralizációról az Alkotmánybíróság
2014. január 6. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A kormányzati felelősségvállalással elfogadott decentralizációs törvény kapcsán 70
demokrata-liberális honatya által aláírt óvást nyújtott be az ellenzék a taláros testülethez,
szerintük a jogszabály megszegi a helyi autonómia elvét, valamint a magán- és a
köztulajdonra vonatkozó előírásokat.

Peti András: sok még a tennivaló
2014. január 6. – szekelyhon.ro
A gazdasági fejlődés serkentésére, az anyanyelvi jogok érvényesítésére és a lakosság által
jelzett hiányosságok megoldására fektet hangsúlyt idén Peti András marosvásárhelyi
alpolgármester. A Székelyhon.ro kérdésére elmondta, szorgalmazni fogja a Bodor Péter
zenélő kútjának visszaállításáról szóló 2007. évi határozat életbeültetését, sürgeti a
Színház téri Sütő András-szobor felállítását, valamint már a napokban személyesen osztja
ki a marosvásárhelyi napi piacokon a kétnyelvű terméknévcímkéket.

Éjféli harangszó a Siculicidium emlékére
2014. január 6. – szekelyhon.ro
Néhol megkondulnak, másutt csöndesek maradnak a harangok a madéfalvi veszedelem
250. évfordulója alkalmából a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezés
nyomán. Az SZNT közleményében arra kérte a történelmi egyházak székelyföldi
gyülekezeteit, hogy harangszóval, gyertyagyújtással emlékezzenek meg a vérengzésről,
valamint a székely nemzeti ellenállásról.
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Négy felfüggesztés a megyei önkormányzatnál
2014. január 6. – szekelyhon.ro
„A folyamatban lévő büntetőeljárás következtében tavaly szeptember 17-től négy személy
munkaviszonyát függesztették fel a Hargita megyei önkormányzatnál az 1999 -es évi 188as számú, a köztisztviselők jogállásáról rendelkező törvény 94. paragrafusa első
bekezdésének m) pontja értelmében” – mondta el Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke.

Liberális üzenet a volt politikus bántalmazása kapcsán
2014. január 6. – szekelyhon.ro
A hatóságok hatékony fellépését és az elkövetők példás büntetetését várja a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) háromszéki vezetősége Gheorghe Preduț, volt demokrata párti
politikus bántalmazása ügyében. Az alakulat képviselői elítélnek minden hasonló
megnyilvánulást.

Ponta: az egyházat támogatni kell
2014. január 7. – Krónika
A kormány a tiltakozások ellenére is kötelességének érzi az ortodox egyház és a hadsereg
támogatását – jelentette ki Victor Ponta miniszterelnök tegnap, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) állandó bizottságának ülésén.

Négy évet kapott Adrian Năstase
2014. január 7. - Balogh Levente - Krónika
Ismét börtönbe vonul Adrian Năstase volt szociáldemokrata miniszterelnök, miután a
legfelsőbb bíróság hétfőn jogerősen 4 év szabadságvesztésre ítélte egyik – lakásfelújítással
kapcsolatos – korrupciós ügyében, amelyben első fokon három év felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték zsarolás miatt. A bírák hétfőn – helyt adva az ügyészség
kérésének – nem csupán zsarolás, hanem korrupció miatt is elítélték, ezért sújtották a
négyéves börtönbüntetéssel, emellett a zsarolás miatt három év szabadságvesztésre ítélték.

Felvidék

Emlékezés az 1994-es komáromi nagygyűlésre
2014. január 6. – Felvidék Ma
Komáromban a Csemadok Területi Választmánya szervezésében január 8-án 17 órakor az
1994-es komáromi nagygyűlést felidézve tartanak megemlékezést a Csemadok székház
homlokzatán elhelyezett emléktáblánál. A rendezvény ünnepi szónoka Bölcs József,
korábbi MKP-s megyei képviselő, a húsz évvel ezelőtti események egyik szervezője lesz.
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Az Alkotmánybíróság január 22-én hozza meg határozatát kettős
állampolgárság ügyben
2014. január 6. – Felvidék Ma
A szlovák alkotmánybíróság január 22-én hozza meg határozatát a kettős állampolgárság
ügyében. A Szabad Föld folyóirat idei első száma Hőseink hétköznapjai - Felvidékiek, aki
nyíltan vállalták magyarságukat felhívással közölt írást, melyet teljes egészében közöl a
Felvidék Ma hírportál.

Vajdaság

A csúrogi razzia 72. évfordulójára emlékeztek
2014. január 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A csúrogi razzia 72. évfordulója alkalmából rótták le kegyeletüket a tartomány, a civil
szervezetek és pártok képviselői annál az emlékműnél, amelyet a tragédia helyszínén, a
Tisza parton emeltek. Milivoj Vrebalov, a tartományi képviselőház elnökhelyettese a
megemlékezésen azt mondta, tanulnunk kell mindannyiunknak a történelemből, hogy a
második világháborús eseményekhez hasonló tragédiák ne történhessenek meg.

2020 túl ambiciózus, 2023 már reális
2014. január 6. – Magyar Szó
Meglehetősen ambiciózus, de nem lehetetlen cél, hogy Szerbia 2020-ban csatlakozzon az
Európai Unióhoz, a 2023-as dátum mégis reálisabbnak mondható – jelentette ki Maja
Bobić, a Szerbiában ténykedő Európai Mozgalom főtitkára. Mindazonáltal hozzátette:
szinte lehetetlen és rendkívül hálátlan dolog az uniós csatlakozás időpontját megjósolni.

2014-ben először szavazhatnak a külhoni magyarok
2014. január 6. – Pannon RTV
98,5 ezer regisztrációs kérelem érkezett a tavaszi magyarországi országgyűlési választásra
– nyilatkozta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a Pannon RTV-nek. A
legtöbben Romániából és Szerbiából kérték felvételüket a választási névjegyzékbe.
Erdélyből több mint 44 ezer magyar kettős állampolgár regisztrált, Vajdaságból pedig 17
677-en. A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint fontos, hogy mindenki részt vegyen az
anyaországi választásokon, ezzel is megmutatjuk, hogy az egységes magyar nemzethez
tartozunk. Pálffy Ilona azt javasolja: ne hagyjuk az utolsó pillanatra a regisztrációt.

Ismét vízum?
2014. január 6. – Pannon RTV
Reálisnak tűnik a vízumkényszer visszaállítása Szerbia számára – véli Tanja Fajon szlovén
európai parlamenti képviselő. Szerinte lehetséges, hogy ideiglenesen ismét vízumkötelesek
leszünk a nagy számú álmenedékkérő miatt. Hozzátette, a végső döntést erről az Európai
Bizottság hozza meg a helyzetelemzés és a politikai következmények felmérése után.
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Dačić és Vučić megbeszélte: a választások kiírása nem téma
2014. január 6. – Pannon RTV
Ivica Dačić szerb kormányfő nem lenne a rendkívüli választások kiírása ellen, amennyiben
azt támogatná Aleksandar Vučić kormányfőhelyettes, a Szerb Haladó Párt vezetője. A
miniszterelnök hangsúlyozta: ők ketten egyetértenek abban, hogy az előrehozott
választások nem téma, az eddig elért eredményekre és a célok megvalósítására kell
összpontosítani.

Magyarkanizsa: Hogyan tovább?

Őrvidék Muravidék

2014. január 6. – Vajdaság Ma
Nem kis felháborodást váltott ki a magyarkanizsaiak körében, amikor kiderült, hogy az
igazságügyi reformokat, azon belül a bíróságok átszervezését követően a mintegy 25 ezer
lakosú, 13 településből álló magyarkanizsai község mindennemű bírósági egység nélkül
marad. A döntéshozók figyelmen kívül hagyták a község stratégiai helyzetét is, azt, hogy a
határ menti, az Európai Unió kapujában elhelyezkedő Magyarkanizsához tartozik az
ország legnagyobb és legforgalmasabb határátkelője.

2014-ben is folytatódik a magyarok elleni gyűlöletbeszéd
2014. január 6. – RTV Slovenija Hidak
A karácsonyi és az újévi ünnepek alatt is köröztek a magyar nemzetiséget gyalázó e-mailek,
amelyek miatt a goricskóiak már veszélyeztetve érzik magukat. Segítségért Göncz László,
magyar nemzetiségi parlamenti képviselőhöz fordultak. A Hidak összeállítást készített a
legutóbb történtekről.

Magyar papi találkozó Kismartonban
2014. január 6. – Volksgruppen
Pál László magyarokért felelős püspöki vikárius kezdeményezésére több év szünet után
immár harmadik alkalommal ismét megrendezik a magyar papok találkozóját
Kismartonban január 6-tól január 8-ig. A kétnapos találkozóra Grazból, Linzből,
Klagenfurtból, Bécsből és Burgenland egész területéről érkeztek résztvevők, az idén 11-en.

Sikeres volt a Felsőőri Reformátusok 2013-as éve
2014. január 6. – Volksgruppen
Sikeres volt a 2013-as év a Felsőőri Reformátusok számára, a Református Olvasókör
számára is, akik számos érdekes programot szerveztek a múlt évben. A hitközség és az
olvasókör 2013-as céljait, ezek közt volt az istentiszteletek látogatottságának a megőrzése,
az ünnepnapok méltó megünneplése, vélte Guthy László lelkész.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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