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2014. január 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság
Az új alkotmány elfogadásáról szóló népszavazást az európai parlamenti (EP) választások
napján kívánja megtartani a kormányzó Szociálliberális Unió (USL), és a választási
rendszert is módosítanák. Az USL visszatérne a listás, arányos választásokhoz, és
háromszáz főben maximalizálná a képviselőház létszámát. Az RMDSZ a választási
rendszer módosítását támogatja, a referendum kiírását azonban nem.

Eddig 701-en vesztették el a szlovák állampolgárságukat
2014. január 13. – bumm.sk, hirek.sk, Magyar Hírlap
Az állampolgárságról szóló törvény következtében 2010.7.17. és 2014.1.2. között összesen
701 személy vesztette el a szlovákiai útlevelét. Közülük legtöbben, 284-en a cseh
állampolgárság felvétele miatt kényszerültek megválni a szlovák állampolgárságuktól. A
magyar állampolgárság felvétele miatt 47 személyt érintett hátrányosan a szlovák
szabályozás. Már előkészítették azt a törvényjavaslatot, amely alapján megoldják majd az
állampolgárságukat elvesztők helyzetét. Ha a parlament azt jóváhagyja, akkor bizonyos
feltételek teljesítésével, de nem automatikusan visszaszerezhetővé válik a szlovák
állampolgárság,

Vezető hírek

Módosul a választási rendszer

Soviniszta randalírozás a Bellyei járásban

Székely bált rendeznek Budapesten
2014. január 14. - MTI
Jótékonysági céllal rendezik meg az Első Budapesti Székely Bál elnevezésű rendezvényt
február 1-jén a budapesti Duna Palotában. A szervező Székelyudvarhelyért Alapítvány a
bál teljes bevételét két székelyföldi közösségnek ajánlja fel: a szociálisan rászoruló
gyermekeket támogató marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulásnak és az oklándi
unitárius közösségnek a településen található különleges Árpád-kori templom
felújításához.

Magyarország

2014. január 13. – Új Magyar Képes Újság
Szombat éjjel egy csoport fiatal vonult végig Várdarócon, akik után megrongált autók,
betört ablakok és kerítések maradtak, „majku vam jebem, Mađari”, „zaklat ćemo vas“
kiáltásokkal törtek zúztak a bellyei kiskorúak. A Bellyei járás magyar elöljáró-helyettese,
Varga Gábor mélységesen elítéli a történteket. Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető
elnöke is értetlenül áll a dolog felett. Szerinte a horvát média és a horvát politikusok
magyarellenes kirohanásai az INA-MOL ügyben, a gazdasági helyzet romlása, a kisebbségi
jogok megnyirbálásának szándéka, egy újabb népszavazás kiírásával, ahol a küszöböt a
kétnyelvűségről 50 százalékra akarják emelni, megtette a hatását.
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2014. január 13. – transindex.ro
Az RMDSZ főtitkára szerint a jelenlegi, egyéni választókerületes törvény egy agyrém:
kiszámíthatatlan rulett-rendszer, amely nem hozta közelebb a választókhoz a választottat.

Erdély

Kovács Péter: az RMDSZ támogatja a listás szavazást

Politikai üzenete lehet a román autonómiának
2014. január 13. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Elemzők szerint politikai üzenete lehet annak, hogy az önkormányzatok társulása által
bizonyos fokú önállóságot kaphat Hargita megye északi, román többségű része. Horváth
István szociológus, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet igazgatója az MTI-nek hétfőn
elmondta, a társulás révén létrejövő döntéshozatali keret azt üzenheti, hogy „a kisebbségi
kérdés kezelését nem kell kötelezően a többségi döntéshozatali logikában látni”. Ezt azért
tartotta fontosnak, mert – mint fogalmazott – „egy kisebbségi közösségnek soha nem tesz
jót a többségi döntéshozatal”.

Az RMDSZ nem akar alkotmánymódosító népszavazást az EP-választásokkal
egy időben
2014. január 13. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, Szabadság
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kivitelezhetetlennek tartja és nem
támogatja a Bukarestben kormányzó Szociálliberális Szövetség (USL) azon tervét, hogy a
májusi európai parlamenti (EP-) választásokkal egy időben az alkotmány módosításáról is
rendezzenek népszavazást Romániában. Üdvözli viszont azt szándékot, hogy a parlamenti
voksolásnál Románia visszatérjen az arányos, pártlistás rendszerhez – közölte az MTI-vel
hétfőn Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Kelemen: nem fogja Magyarország felvásárolni a földet alólunk
2014. január 13. – transindex.ro
Nem vásárolja fel Magyarország Románia termőföldjeit - mondta Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök a RFI rádiónak. Mircea Geoană szenátor ezzel kapcsolatos nyilatkozatait aki szerint a legfelső védelmi tanácsban kellene tárgyalni a külföldiek földvásárlásának
ügyét a „Magyarországéhoz hasonló gyanús kezdeményezések” miatt - feltűnősködésnek
nevezte. „Nem kell olajat önteni a tűzre, biztos vagyok benne, hogy nem vásárolja fel
alólunk a földet” - mondta Kelemen.

Újabb nagy menetelés jöhet – ezúttal a Partiumban
2014. január 13. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
A Partiumi Autonómia Évének nyilvánította az idei esztendőt Tőkés László európai
parlamenti képviselő vasárnap este az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
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Erdély

hagyományos nagyváradi újévköszöntő fogadásán. Mint az EMNT-elnök hangsúlyozta, a
Partium „reneszánsza” 1989 után kezdődött, hiszen azt megelőzően még csak az elnevezést
sem lehetett használni erre a régióra. Emlékeztetett: amiképpen mostanában Bukarestben
tagadják, hogy a Székelyföld létezik, úgy a Partiumra is azt mondták annak idején, hogy
nincs ilyen régió, és ezért akadályozták a Partiumi Keresztény Egyetem ilyen néven történő
létrehozását is.

Letöltendő börtönbüntetést kér Nagy Zsolt ellen az ügyészség
2014. január 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Letöltendő börtönbüntetést kért hétfőn a korrupcióellenes ügyészség a legfelső bíróságon
Nagy Zsolt egykori távközlési miniszter, az RMDSZ volt politikusa ellen, akit hatalommal
való visszaéléssel vádolnak.

Levédhetetlen a nagyváradi Szent László Napok?
2014. január 13. – Krónika, Erdély Ma, MTI
Elutasította a nagyváradi Szent László Napok szervezőinek kérelmét az Állami Tanulmányi
és Védjegyhivatal (OSIM): indoklásuk szerint a tavaly első alkalommal megrendezett
fesztivál nevének és logójának a levédését célzó szándék ellentmond annak a szabálynak,
miszerint egyházi szimbólumot és elnevezést nem lehet bejegyeztetni.

Klárik: fals képet mutatnak a Székelyföldről a gazdasági adatok
2014. január 13. – Krónika
Erdély Románia húzómotorja gazdasági szempontból, a székely megyék pedig a jó
középmezőnyben helyezkednek el, sőt a helyzetük jobb annál, amit a statisztika mutat –
fejtette ki lapunknak Klárik László. A háromszéki RMDSZ-es szenátor hangsúlyozta, a
térséget kevésbé sújtja a szegénység, mint a moldvai vagy olténiai megyéket.

Két nap alatt kétszázan regisztráltak a magyarországi választásokra a
háromszéki RMDSZ-irodákban
2014. január 13. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Megkezdődött a magyar állampolgárok regisztrálása Kovászna megyében az RMDSZ
irodákban. Két munkanap alatt kétszáz személy bejelentkezését segítették az RMDSZ
városi szervezeteinek munkatársai. Mindeddig Háromszéken harmincezer személy
igényelte a magyar állampolgárságot, ebből közel 25 ezer rendelkezik szavazati joggal. A
területi RMDSZ célja, hogy a választásokig minél több állampolgárt regisztráljanak - áll az
RMDSZ közleményében

Székely: előnyös az USL-nek a pártlistás szavazási rendszer
2014. január 13. – transindex.ro
Székely István politológus a Transindex megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy az arányos,
pártlistás választási rendszer visszavezetése több szempontból is előnyös az USL-nek. De
nem csak neki, hanem az egész politikai osztálynak, mert kiszámíthatóvá teszi a rendszert.
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Borboly: 19-re húzott lapot az USL
2014. január 13. – transindex.ro
„Sorra buknak el fontos kezdeményezéseik, egymással is veszekednek, jelentős nyomás
nehezedik rájuk külföldről, lassan kezdett megkopni a támogatottságuk, tehát kellett
lépjenek egy huszárosat. Megtették” - írja blogbejegyzésében Borboly Csaba Hargita
megyei tanácselnök az USL mai bejelentései kapcsán. A tanácselnök szerint a
megállapodás lényege az, hogy a PSD lemond az önálló államelnökjelöltről, cserében
„kilúgozzák” az elnöki tisztséget: ha sikeres lesz az alkotmánymódosítási referendum, a
következő elnök számos tekintetben gyengébb jogkörökkel fog rendelkezni, mint most
Traian Băsescu.

Erdély

Székely szerint a választási törvény módosítása óta a politikusok legnagyobb problémája az
volt, hogy nem tudhatták biztosra, hogy melyik választókerületben induljanak.

Átigazolt Nemes Előd
2014. január 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Nemes Elődöt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) sepsiszentgyörgyi tanácsosát bízta meg
az RMDSZ a háromszéki regisztrációs folyamat lebonyolításával. Nemes továbbra is a
néppárt tagja és önkormányzati képviselője maradna, és ha pártja megvonja tőle a
bizalmat, jogi útra tereli az ügyet.

Winkler: nem tanácsos összevonni az EP-választásokat a referendummal
2014. január 13. – transindex.ro
Kritizálta Winkler Gyula RMDSZ-es parlamenti képviselő az USL azon mai döntését, hogy
az alkotmánymódosításról szóló referendumot az európai parlamenti választásokkal
egyidőben szervezzék meg. Mint elmondta, létezik egy olyan EU-szintű javaslat, amely
szerint nem tanácsos az EP-választásokat egyéb szavazásokkal összevonni, mivel a
lakosság ilyenkor nem az európai problémákra összpontosít elsősorban.

Erősödik a stratégiai partnerség Erdély és Dél-Tirol között
2014. január 13. – Erdély Ma
Hagyományos módon a dél-tiroli Bozenben tartotta a hétvégén, az év első elnökségi ülését
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója – FUEN. A kisebbségi ernyőszervezet
tanácskozása egybeesett Luis Durnwalder negyedszázada tisztségben lévő dél-tiroli
kormányzó visszavonulásával.

Novemberben lesz az elnökválasztás
2014. január 13. – Erdély Ma, manna.ro, maszol.ro
November 2-án vagy 9-én szervezik meg az elnökválasztást, mindenképpen 45 nappal
Traian Băsescu államfő mandátumának lejárta előtt, döntötte el az USL. Crin Antonescu, a
PNL elnöke és Victor Ponta kormányfő hétfőn közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy

5

Magyar zene is lesz a marosvásárhelyi korcsolyapályán

Erdély

az elnökválasztást még november elején megszervezik, hogy a megválasztott elnök
beiktatására azonnal sor kerülhessen a jelenlegei államfő mandátumának lejártával.
Băsescu mandátuma december 21-ig tart.

2014. január 13. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika
Ezentúl magyar zenével is szórakoztatják a marosvásárhelyi korcsolyázókat - ígérte a
maszol.ro-nak Csegzi Sándor. A polgármester tanácsadóját azért keresték meg, mert a
Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) hétfőn állásfoglalásban hívta fel a sajtó és a
közvélemény figyelmét arra, hogy csak angol és román zene szól a marosvásárhelyi
korcsolyapályán, magyar nem.

Tiszavirág életű magyar igazgatóság
2014. január 13. – szekelyhon.ro
Két hónapig lehetett magyar igazgatója a marosvásárhelyi öregotthonnak, a napokban
ugyanis hirtelen leváltották a fiatal, lelkes, nagy tervekkel induló Szőcs Zsuzsannát, aki
múlt év novemberétől töltötte be tisztségét. Január 7-étől azonban a Maros Megyei
Egészségbiztosító Pénztár szerződéskötésekért felelős volt igazgatója, Anca Maninela
Florea az új igazgató, állítólag azért, mert elődjének hiányoztak a menedzseri képességei.

Kelemen
kétli,
hogy
az
alkotmánymódosítási referendum

EP-választásokkal

egyidejűleg

lesz

2014. január 13. – transindex.ro
A szövetségi elnök szerint a két napos referendum viccbe illő javaslat, és még az USL sem
gondolta végig azt, hogy a gyakorlatban miként lehetne ezt kivitelezni.

„Az RMDSZ-nek nem jó a referendum összekapcsolása az EP-választásokkal”

Bárdos teljesítette a feltételeket, hivatalosan is elfogadták jelöltségét
2014. január 13. – bumm.sk, Felvidék Ma
Bárdos Gyula megkapta a Nemzeti Tanács határozatát arról, hogy az elnökjelöltséghez
január 9-én leadott dokumentumokat elfogadták, és teljesíti az induláshoz szükséges

Felvidék

2014. január 13. – maszol.ro
„Bármivel is kötik össze az EP-választásokat, az az RMDSZ-nek nem jó” – kommentálta a
maszol.ro-nak Kiss Tamás a kormányzó Szociál-Liberális Szövetségnek azt a hétfőn
bejelentett döntését, hogy az európai parlamenti választásokat egy időben tartsák
májusban az alkotmánymódosításról szóló referendummal. A szociológus ezt azzal
magyarázta, hogy a két típusú szavazás összekapcsolásától függetlenül is csökkent már a
különbség a román és a magyar részvételi szándék között az EP-választásokon.
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Több az elsős, mint egy éve
2014. január 13. – Új Szó
2013 szeptemberében 19-cel több kiselsős kezdett a magyar tannyelvű iskolákban, mint
2012-ben. A közös igazgatású, szlovák–magyar tannyelvű iskolákban 32-vel nőtt az
elsősök száma. Utóbbiak közül a statisztikák alapján nem lehet kideríteni, hányan járnak
magyar osztályba, viszont ha feltételezzük, hogy legalább felük magyarba jár, akkor 2013
őszén összesen 3733 magyar elsős volt, ebből a tisztán magyar iskolákban 3497-en, a közös
igazgatásúakban pedig 241-en tanultak.

Felvidék

feltételeket. Bárdos a jelentkezési határidő utolsó napján, január 9-én adta le a jelöltséghez
szükséges aláírásokat: 46 625 polgári, és 16 képviselői aláírást.

Kezdődnek az alapiskolai beiratkozások!
2014. január 13. – hirek.sk
Január 15-én, szerdán kezdődik és egy hónapig tart az alapiskolák jövendő elsőseinek a
beiratkozása. Ez az esemény azokat a gyermekeket érinti, akik 2014. szeptember 1-ig
betöltik a 6. életévüket.

Radičovának nem tetszik Bárdos jelöltsége

Bánsági pedagógusokat
megmaradásért

fogadtak

Budapesten:

Közösen

tenni

a

2014. január 13. – Vajdaság Ma
Kilenc településről 28 pedagógus tartózkodott múlt szerdától szombatig Budapesten a
Városmajori Jézus Szíve Plébánián működő Városmajori Márton Áron Alapítvány és a
muzslyai Szórvány Alapítvány Közösen tenni a megmaradásért című pályázati
programsorozatának keretében. A Nagybecskerekről, Muzslyáról, Magyarszentmihályról,
Erzsébetlakról, Torontáltordáról, Székelykevéről, Nagykikindáról, Kisoroszról és Szajánról
érkezett magyar pedagógusok két budapesti iskola, a Pannonia Sacra Katolikus Általános
Iskola és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola munkájába tekinthettek be.

Vajdaság

2014. január 13. – Új Szó
Iveta Radičová volt kormányfő nem tartja szerencsésnek, hogy „etnikailag definiált”
elnökjelölt is versenybe szállt. Ezt egy Bárdos Gyulával kapcsolatos kérdésre válaszolta.

Pásztor István: A VMSZ stabil eleme a szilárd többséggel rendelkező vajdasági
koalíciónak
2014. január 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Kár foglalkozni a Kurir napilapnak azzal az eszmefuttatásával, miszerint a Vajdasági
Szociáldemokrata Liga (LSV) és a Vajdasági Magyar Szövetség felbontaná a Demokrata
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Az értéksemlegesség értékhiányt teremt

Vajdaság

Párttal (DS) való tartományi koalícióját – nyilatkozta a Vajdaság Mának Pásztor István
tartományi házelnök, a VMSZ elnöke. A politikus kifejtette, pártjának pozíciói
változatlanok, stabil eleme a tartományi koalíciónak, amely elég masszív parlamenti
többséggel rendelkezik a vajdasági parlamentben. Megjegyezte, a találgatásokon
túlmenően nem látja jelét annak, hogy ez a koalíció instabillá vált volna, legalábbis ami a
Vajdasági Magyar Szövetséget illeti.

2014. január 13. – Magyar Szó
Majd száz év után, vagyis 1920 után az idén először nyílik lehetősége a kettős
állampolgárság révén a vajdasági magyaroknak is, hogy szavazzanak a magyarországi
országgyűlési választásokon, és ezt a lehetőséget ki kell használni, nem valaki ellen, hanem
hogy érzékeltessük a nemzet egybetartozását. A fentieket Fábry Szabolcs, a Civil
Összefogás Fórum (Nagyvázsony) tagja mondta szombaton a Kishegyesen megtartott
összejövetelen, amelyen a helybeli civil szervezetek képviselőivel beszélgetett a
nemzetpolitika kérdéseiről.

Megkezdte működését az Alapfokú Bíróság Óbecsén
2014. január 13. – Magyar Szó
Január elsején lépett életbe a bíróságok és ügyészségek székhelyéről szóló új törvény,
ennek köszönhetően az év elején Óbecsén megkezdte működését az Alapfokú Bíróság és
Ügyészség, amelyhez egy törökbecsei bírósági egység is tartozik. További változást jelent
az, hogy ezentúl másodfokon az újvidéki helyett a nagybecsekereki Felső Bíróság és Felső
Ügyészség jár el.

Szabadka: „A koalíciós partnerek elkötelezettek”
2014. január 13. – Pannon RTV
A szabadkai koalíció stabil és a jövőben nem fog senki ebből kiválni úgy, ahogy az a
legutóbb történt – mondta Radmilo Todosijević, a szabadkai VKT elnöke a Pannon TV
Szubjektív című műsorának felvételén. A haladópárti politikus szerint az, ahogy például a
város 2014-es költségvetése is veszélybe került, különböző tájkunok, mágnások, befolyásos
körök műve volt. Ezeknek a leleplezése az illetékes vizsgálószervek munkája – tette hozzá.

Magyarkanizsán megoldást keresnek arra, hogy a bíróság megszűnt
2014. január 13. – Pannon RTV
Az igazságszolgáltatás, ezen belül a bíróságok átszervezése miatt január elsejétől
Magyarkanizsa község bíróság nélkül maradt. Az önkormányzat tárgyalásokat kezdett a
zentai Alapfokú Bírósággal, hogy találjon valamilyen megoldást a helyzetre. Az első
megbeszélést ma délelőtt tartották. A törvény értelmében a magyarkanizsai bíróság
épületében az év elejétől csak hitelesítéseket lehetne végezni. A Zentai Alapbíróság
megbízott elnökével folytatott megbeszélésen azonban megállapodtak abban, hogy

8

Kárpát-medencei magyar templomokat ábrázoló képekből nyílt kiállítás
Ungváron
2014. január 13. – Kárpátalja Ma
Január 10-én Megújuló épített örökségünk – Értékmentés a Kárpát-medencében címmel
nyílt kiállítás a Kárpátalja Megyei Népi Építészeti és Életmód Múzeumban az Ungvári
Magyar Főkonzulátus támogatásával. A kiállítás szervezői a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,
a budapesti Magyarság Háza és a Teleki László Alapítvány.

Kárpátalja

bírósági ügyeket is meg lehet majd indítani Magyarkanizsán, sőt, a büntetőjogi pereken
kívül minden más peres ügy akár helyben is lefolytatható lesz.
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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

10

