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2014. január 9. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Átlépte a százezret azoknak a külhoni magyar állampolgároknak a száma, akik
regisztráltak a magyarországi választásokon való részvételre – jelentette be
Sepsiszentgyörgyön Hidvéghi Balázs, a magyar Országgyűlés nemzeti összetartozás
bizottságának alelnöke. A Fidesz országgyűlési képviselője, aki Orbán Viktor
miniszterelnök személyes megbízottja a határon túli magyarokkal kapcsolatos ügyekben, a
háromszéki RMDSZ vezetőivel és Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzullal közösen
tartott sajtótájékoztatót csütörtök délelőtt.

Vezető hírek

Partnere lesz a magyar kormánynak az RMDSZ a választási regisztráció
népszerűsítésében

Kétszázezer külhoni szavazóra számít az Nemzeti Választási Iroda
2014. január 9. – Duna Híradó. Vajdaság Ma
Már százezernél is több külhoni magyar kérte felvételét a választási névjegyzékbe, a
legtöbben Romániából és Szerbiából. A Nemzeti Választási Iroda elnöke a Duna
Híradónak elmondta: 100 ezer 800 körüli regisztrációs kérelemnél tartanak, az elfogadott
kérelmek száma, vagyis azoké, akik már a névjegyzéken is szerepelnek 90 ezer körül van.

Államfőválasztás: Bárdost 46 625-en támogatták aláírásukkal!

Vizsgálat egy előpataki árokba dobott román zászló miatt
2014. január 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Ügyészségi vizsgálat indult egy magyar nemzetiségű sepsiszentgyörgyi kiskorú ellen, aki a
rendőrség szerint szilveszter éjjel jelképsértést követett el – eltávolított a helyéről és az
árokba dobott egy román zászlót Előpatakon.

Erdély

2014. január 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Bárdos Gyula, az MKP államfőjelöltje 46 625 aláírást gyűjtött össze az aktivisták
segítségével. Az MKP jelöltje csütörtökön fél háromkor a petíciós bizottság tagjaival együtt
adta le a támogatói aláírásokat tartalmazó íveket a parlament hivatalának. Ráadásként az
Egyszerű Emberek nyolc, az Új Többség (NOVA) öt és a Szlovák Demokratikus és
Keresztény Unió (SDKÚ) három parlamenti képviselője is támogatta őt.

Mégiscsak kétnyelvűsítették a marosvásárhelyi piacokat
2014. január 9. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro,
Szabadság, Erdély Ma, Erdély Tv
Több hónapos huzavona után szerdán immár hivatalosan is kikerültek a kétnyelvű
termékfeliratok az egyik marosvásárhelyi lakónegyedi piacon. A Tudor negyedbeli Daciapiacon szinte minden elárusító standján kétnyelvű címke hirdette az eladásra kínált
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Beteg ügyvéd miatt halasztottak Borbolyék perében
2014. január 9. – transindex.ro, manna.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Január 16-ra halasztották Borboly Csaba perének első tárgyalását - tudta meg a
Transindex Sergiu Bogdantól, Borboly ügyvédjétől. A halasztás oka ezúttal az volt, hogy az
egyik vádlott ügyvédje megbetegedett, és halasztást kért. A per kezdetét legutóbb hétfőn
halasztották el, ekkor tolmácsok hiánya miatt.

Erdély

termék nevét. Peti András alpolgármester és Vasile Filimon, a piacokat ügykezelő cég
igazgatója elmondták, hogy a termékfeliratok hamarosan a város többi piacaira is eljutnak.

Fellebbezett az EMNT a székely zászló kifüggesztéséért kirótt büntetés miatt
2014. január 9. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, szekelyhon.ro,
Szabadság
Iktatta a marosvásárhelyi bíróságon a székely zászló kitűzése miatt kirótt 30 ezer lejes
pénzbírság elleni fellebbezést Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) ügyvezető elnöke és Cseh Gábor, az EMNT Maros megyei szervezetének elnöke.

Kincses Előd: vendetta indult Tőkés ellen
2014. január 9. – Erdély Ma, hirado.hu
Tőkés László beperelte a Románia Csillaga érdemrend becsületbíróságát, amely november
20-i határozatában méltatlannak minősítette őt a román állami kitüntetésre, és annak
visszavonását kérte Traian Basescu államfőtől. Az EP-képviselő ügyvédje szerint a
határozat 19 oldal „förmedvény”.

Antal Árpád: további provokálásokra számíthatunk
2014. január 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Aggódik Antal Árpád polgármester az elmúlt hetek sepsiszentgyörgyi incidensei miatt.
Csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: idén választási év van Romániában, és ezek az
esetek jelzik, hogy további provokálásokra számíthat az erdélyi magyarság.

Magyari: jelentős oktatási programokat valósított meg az RMDSZ
2014. január 9. – maszol.ro, transindex.ro
Az elmúlt év mintegy tizenhét különféle programjáról számolt be Magyari Tivadar, az
RMDSZ Oktatási Főosztályának vezetője csütörtöki évértékelőjében. A főtitkárhelyettes
szerint a 2013-as év egyik kiemelkedő programja a román iskolaválasztó családok
motivációinak feltárása volt. ,,Ez egy olyan kutatás volt, amit még 2012-ben kezdtünk meg
helyi pedagógusok és egyetemi hallgatók bevonásával. Ennek eredményeit pedig
novemberben Budapesten, illetve december közepén Kolozsváron, a nagyvárosi szórvány
tematikájú konferencián mutattuk be” – fejtette ki Magyari.
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2014. január 9. – maszol.ro, transindex.ro
A hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok iskolai és alternatív oktatásban való
részvételének elősegítését támogató pályázatot hirdetett meg a Román Alap a Társadalmi
Fejlődésért (FRDS). A kiírásról az illetékes települések vezetőit az RMDSZ főtitkársága
által létrehozott és koordinált roma integrációs munkacsoport szakértői értesítették
szerdán.

Erdély

Kistelepülések roma közösségeit segítő pályázat indul

Kibocsátotta a Schweighofer építési engedélyét a Kovászna Megyei Tanács
2014. január 9. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
A Kovászna Megyei Tanács kibocsátotta az építési engedélyt az osztrák Holzindustrie
Schweighofer társaságnak, és a beruházó elkezdheti a rétyi fafeldolgozó üzeme építését.
Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke elmondta, az osztrák beruházó az
engedély kibocsátásához szükséges valamennyi szakhatósági jóváhagyást mellékelt a
kérvényéhez, így a megyei önkormányzat nem tehetett mást: ki kellett bocsátania az
építési engedélyt.

Fokozódik a zászlófóbia
2014. január 9. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Fokozódik a zászlófóbia, komikus törvénytervezettel próbálja néhány szociáldemokrata
szenátor betiltani a székely és a magyar zászló használatát. A tervezet szerint nem csak az
intézmények, de a természetes személyek is megbírságolhatók a lobogók kitűzéséért.

Perelnek a magyar iskoláért
2014. január 10. – Krónika
A Bihar megyei törvényszék közigazgatási osztályán próbálják meg érvényteleníttetni az
RMDSZ-es tanácsosok azt a helyi tanácsi határozatot, amellyel a nagyváradi
önkormányzat tavaly decemberben megvonta a Juhász Gyula Általános Iskola jogi
személyiségét. A Szabó József, Ritli Csongor és Sárközi Zoltán aláírásával ellátott keresetet
csütörtökön délelőtt iktatták, beadványukban többek között érdekösszeférhetetlenségre
hivatkoznak.

Eckstein-Kovács Péter indulna az EP-választáson
2014. január 10. – Szabadság
Indulna a május 25-én tartandó európai parlamenti választásokon Eckstein-Kovács Péter.
Az RMDSZ politikusa a Szabadságnak adott exkluzív nyilatkozatában elmondta: úgy érzi,
rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy európai parlamenti képviselőként is helyt
tudjon állni. Eckstein-Kovács hangsúlyozta: „Számomra nagyon fontos, hogy az RMDSZ
Kolozs megyei szervezete, amelyhez tartozom, támogasson. Végleges döntést a
jelölésemről akkor fogok hozni, amikor ismerni fogom a megyei szervezet álláspontját.”
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2014. január 9. – hirek.sk
A Most-Híd vegyespárt a parlamentben újból megpróbálja átültetni azt a javaslatát, hogy a
nemzetiségek által vegyesen lakott területeken levő vasútállomásokon és megállóhelyeken
kétnyelvű helységnév-táblákat helyezzenek el.

Osuský törvényt módosítana,
állampolgárságától

hogy

senkit

ne

foszthassanak

meg

Felvidék

A Most-Híd továbbra is ragaszkodik a kétnyelvű vasúti elnevezésekhez

2014. január 9. – hirek.sk, Új Szó
A Szabadság és Szolidaritás (SaS) parlamenti képviselője, Peter Osuský az állampolgársági
törvény módosítását javasolja, amely alapján csak az veszítené el szlovák
állampolgárságát, aki azt kérvényezi. A szlovák állampolgárság elvesztésének kérdésében a
javaslat visszatérne a 2010-es jogi állapothoz. Az állampolgárság elvesztésének tehát
egyetlen formája az lenne, ha ezt valaki önmaga kérvényezné. Az alkotmánnyal
összhangban tehát senkit sem fosztanának meg szlovák állampolgárságától - írja a törvény
indoklásában a beterjesztő.

Kotleba a parlament kapuján kopogtat
2014. január 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Egy hajszálnyira van a parlamenttől Marian Kotleba Mi Szlovákiánk Néppártja, derül ki a
Median legfrissebb méréseiből, az SNS pedig bejutna. Az eredményeik alapján az MKP és
a Híd támogatottsága is csökkent. A Most-Híd a szavazatok 6,3 százalékát szerezné meg,
az MKP 4,3 százaléknyi voksot kapna.

A város központjában álló patinás épületben szeretne maradni a vágsellyei
magyar iskola
2014. január 9. – Felvidék Ma, Kossuth Rádió
A vágsellyei magyarságnak az iskola az utolsó bástyája. A civil összefogásnak köszönhető,
hogy sikerült megmenteni. „Számunkra ez a Civil díj azt bizonyítja, hogy érdemes harcolni
és továbbra is ezt fogjuk tenni” – mondta a Kerekasztal által adományozott Civil díj
átvételekor még tavaly novemberben Dohányos Katalin, a Pázmány Péter Magyar
Tannyelvű Alapiskola igazgatója.
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2014. január 9. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Brüsszel nem kényszeríti Szerbiát az európai uniós tagságra, vagyis Szerbiának kell
teljesítenie az elvárt feltételeket, ha az EU tagja kíván lenni - jelentette ki Varga László, a
szerbiai parlament integrációs bizottságának elnökhelyettese a szabadkai Pannon RTV
Szubjektív című interjúműsorában csütörtökön. A Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti
képviselője Szerbia integrációjáról azt mondta: ha az ország nem lesz kész arra, hogy
változtasson a problémásnak vélt ügyeken, akkor az uniós tagországok nem fogják aláírni a
teljes jogú csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat.

Vajdaság

Varga László: Senki nem „kényszeríti” Szerbiát az uniós tagság elnyerésére

Vajdasági diákok nyelvtanulási nehézségei
2014. január 9. – Pannon RTV
Nem nagyon tudnak a magyar gyerekek szerbül. Főleg igaz ez a falvakban felnövő
fiatalokra. Mivel homogén magyar közegben nőnek fel az iskola segíthetne a szerb nyelv
elsajátításában. Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete olyan tanítási
módszereket mutatott be a pedagógusok továbbképzésén, amelyek megkönnyíthetik a
diákok tanulását és segíthetik a mindennapi boldogulásukat Szerbiában.

Fákat ültettek a mozsori áldozatok emléktömbjénél
2014. január 9. – Magyar Szó
A mozsori származású, Újvidéken élő Jakubec György és Matuska Márton író, az 1944–
1945-ös vajdasági atrocitások kutatója tegnap délelőtt facsemetékkel ültették körbe a
Mozsoron 1944-ben kivégzett és a közeli Lótemetőben elhantolt magyar áldozatok
emlékére 2008-ban elhelyezett emléktömböt. Az eseményen jelen volt Tóth László, az
Újvidéki TV egykori újságírója is, aki kamerával örökítette meg a történteket – a többi
között azt is, hogy az ősszel elültetett juharfacsemetét nemrégiben valaki kitépte a
helyéről.

Csökkent az elsősök száma
2014. január 9. – Magyar Szó
Vajdaság állami általános iskoláiban a 2013/2014-es tanévben 18 651 első osztályos tanuló
van – hangzott el szerdán a tartományi kormány ülésén. Az előző évhez képest az elsősök
száma 442-vel csökkent. Vajdaságban az elsősök számára 346 állami általános iskolában
és kettő magán általános iskolában valósul meg az oktatás és az oktatási, nevelési munka
hat tanítási nyelven működik: szerbül, magyarul, szlovákul, románul, ruszinul és horvátul,
valamint kétnyelvű oktatás is létezik, amikor is az oktatás valamilyen idegen nyelven is
folyik.
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Sikeres évet tudhat maga mögött a HMDK
2014. január 9. – Új Magyar Képes Újság
Jakab Sándort, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnökét kérdezte a
lap a 2013-as esztendővel kapcsolatban. Elmondta, a HMDK az anyaország támogatásának
köszönhetően tavaly is eredményesen tudta folytatni tevékenységét. „Ha egy mondatban
kellene összefoglalnom a tavalyi esztendőt, akkor azt mondanám, hogy a HMDK
szempontjából sikeres évet tudhatunk magunk mögött“ – nyilatkozta Jakab Sándor.
Hozzátette, hogy ma már a sikeres működés egyik feltétele az anyagi támogatás mértéke.

A digitális átállás anomáliái
2014. január 9. – Új Magyar Képes Újság
A Média Hungarica és a HMDK megbízásából decemberben egy hatásfelmérés készült a
magyar csatornák digitális átállásának eredményeiről. A magyar adók október 31-ei
átállásával ugyanis nagyon sokan nem tudták többet nézni a magyar nyelvű csatornákat. A
helyzetet súlyosbította, hogy az egyetlen műholdas szolgáltató Horvátországban, amelynek
szerepelt magyar csomag a kínálatában, január elsejével megszüntette azt. Kriják
Krisztina, a Média Hungarica igazgatója elmondta, a kutatásra azért volt szükség, hogy
valós helyzetet kapjanak arról, hol egyáltalán nem foghatók, és hol lehet némi segítséggel
mégis behozni a magyar adókat.

Emberségesebben az emberekkel – sok probléma vetődött fel Lendván
2014. január 9. – Népújság
Szerdán kihelyezett munkanapot tartott Lendván Vlasta Nussdorfer emberjogi biztos.
Kiderült, egyre nagyobb az igény az emberjogi biztos terepmunkájára, hiszen a polgárok
így könnyebben eljutnak hozzá panaszaikkal. A fogadóórák befejezése után Nussdorfer
asszony sajtótájékoztatót tartott.

Kárpátalja
Horvátország

2014. január 10. – Kósa Eszter - Kárpátinfo
Beregszászban immáron hagyomány, hogy az év első napján az ünnepi miséről,
istentiszteletről a magyarok az Arany Páva előtt álló Petőfi-szoborhoz vonulnak, hogy
együtt emlékezzenek lánglelkű költőnkre. Idén Csobolya József történelemtanár, a Rákóczi
Szövetség Beregszászi Szervezetének alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében
felidézte Petőfi Sándor életútját, beszélt kárpátaljai körútjának fontosabb állomásairól,
beregszászi látogatásáról.

Muravidék

Tisztelgés Beregszászon - Petőfi Sándor születésnapjára emlékeztek
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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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