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2014. december 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap,
mno.hu
A Magyar Közösség Pártja szerint a belügyminisztérium új rendelete szélsőséges
cinizmusával a Beneš-dekrétumokat idézi. E szerint érdeke szlovák állampolgárságot adni
az országot önként elhagyóknak, akik esetleg soha nem is terveznek visszatérni, ha azok
szlovákok, míg Szlovákiának nem érdeke, hogy szlovák állampolgárok maradjanak az
országban született, élő, dolgozó, adót fizető polgárai, ha azok magyarok.

Victor Ponta jövő hétfőre ígéri az új kormányt

Vezető hírek

MKP: A belügyminisztérium új rendelete a Beneš-dekrétumokat idézi

2014. december 8. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, hirado.hu,
Nyugati Jelen, Szabadság
Hétfőn, december 15-én áll a parlament elé új összetételű, immár az RMDSZ nélküli
kormányával Victor Ponta miniszterelnök. Ezt ő maga jelentette be hétfőn a
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökségi ülését követően. Mint kifejtette, addig
folytatódnak a tárgyalások a Konzervatív Párttal (PC), a Románia Fejlődéséért Országos
Szövetséggel (UNPR) és a Liberális Reformpárttal (PLR) a tárcák elosztásáról. Ponta
elmondta: vasárnap délután még egy utolsó egyeztetést folytat a PSD vezetőivel, majd
hétfőn kér bizalmi szavazást a parlamentben az új kabinetről.

Kelemen: az RMDSZ megszavazza az új Ponta-kormányt
2014. december 8. – transindex.ro, maszol.ro
Hétfőn kéri a parlament szavazatát az új kabinet beiktatásához Victor Ponta
miniszterelnök. Az új kabinet immár az RMDSZ nélkül folytatja a munkáját. Ponta és
Kelemen Hunor szövetségi elnök a kormányról való kivonulás részleteit hétfőn beszélte
meg. A beszélgetés után Kelemen elmondta, az RMDSZ törvényhozói meg fogják szavazni
az újraszervezett kormányt, hiszen az ellenzék nem gyurakodik, hogy kormányozzon, és az
országot valakinek mégis vezetnie kell. Kelemen szerint nincs elvi akadálya annak, hogy
egy új felállású kormány beiktatását támogassa a szövetség, azonban ez nem jelenti azt,
hogy a kormány összes projektjét megszavazzák a továbbiakban. Hozzátette, az RMDSZ
ellenzékbe vonul.

2014. december 8. – transindex.ro, maszol.ro
Hétfőig nem tért vissza az országba Markó Attila, akit egy kártérítéssel kapcsolatos
úgynevezett Bica-üggyel hozott összefüggésbe az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály
(DNA). A DNA kérésére a képviselőt mentelmi jogától múlt héten fosztotta meg a
képviselőház. Markót a DNA csütörtökre hívatta be, azonban a képviselő ekkor már nem
tartózkodott az országban, Budapestre utazott, ahol részt vett a Kárpát-medencei Magyar

Erdély

Nem jött haza Markó, de a DNA sem hívatta be
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Megint halasztottak Nagy Zsolt perében
2014. december 8. – transindex.ro, maszol.ro
December 17-re halasztotta a legfelsőbb bíróság Nagy Zsolt stratégiai privatizációs perét,
mivel a Németországban őrizetbe vett Kerekes Gábort még nem hozták az országba. A
tárgyalás november 26-ra kitűzött időpontján a bíróságnak ki kellett volna hallgatnia a
vádlottakat, meghallgatnia az ügyvédeket és az ügyészt, és kitűznie az ítélethirdetés
dátumát. Ezt a tárgyalást december 8-ra halasztották, illetve most ismét elnapolták.

Erdély

Képviselők Fórumán. Eugen Iordăchescu, Markó Attila ügyvédje elmondta, védence
egyelőre nem érkezett vissza az országba, de a DNA sem idézte be újra.

Megbírságolták Kézdivásárhelyt, mert „túl kevés volt a román zászló
december elsején”
2014. december 8. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika,
mno.hu
Kovászna megye prefektusa ötezer lejes bírságot rótt ki Kézdivásárhely polgármesteri
hivatalára, mert úgy vélte, a város nem volt megfelelően fellobogózva a román zászlókkal
december elsején, a román nemzeti ünnepen – közölte internetes oldalán a Székely
Hírmondó napilap. A kézdivásárhelyi eset amiatt került be a román televíziók híradójába,
mert ismeretlenek fekete zászlókat tűztek ki az Erdély Romániához csatolását kimondó,
1918. december 1-jei gyulafehérvári nyilatkozat évfordulójához kötődő nemzeti ünnepen a
város főterén álló házak némelyikére. Az öt kitűzött gyászlobogóra piros-fehér-zöld
szalagot kötöttek. Bokor Tibor polgármester a Székely Hírmondónak úgy vélekedett a
büntetés minden bizonnyal a gyászlobogók kitűzésére adott válasz.

Januárig még magyar tanácselnöke van Kolozs megyének
2014. december 8. – maszol.ro
A februári időközi választáson dől el, hogy ki lesz Kolozs megye tanácsának elnöke.
Júniusban az RMDSZ által jelölt Vákár István vette át ideiglenesen a korrupció gyanúja
miatt letartóztatott Horea Uioreanu teendőit. A kormányszóvivő elmondta, legkésőbb
februárig írnak ki előrehozott választásokat a Kolozs megyei tanács megüresedett elnöki
tisztségének betöltésére. Jelen pillanatban a nemzeti-liberális (PNL) Mihai Seplecan
tanácsos az egyetlen jelölt, aki mögött párt támogatása van.

Egyelőre nem adja ki Németország Kerekes Gábort
2014. december 8. – maszol.ro
Mivel a Németországban letartóztatott Kerekes Gábort nem adták ki a román államnak a
berlini hatóságok, december 17-re halasztott hétfőn a legfelsőbb bíróság az úgynevezett
stratégiai privatizációk ügyében indított perben. Nagy Zsolt volt miniszter ügyvédje, Eugen
Iordăchescu a maszol.ro-nak elmondta, a bíróság tudomásul vette a német főügyészség
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Egy háromszéki magyar bíró letartóztatását kéri a DNA

Erdély

közlését, miszerint Kerekes Gábornak, az RMDSZ volt gazdasági alelnökének a kiadatása
2015 januárja előtt nem történik meg. Az ügyész a tárgyaláson azt kérte, hogy a pert
folytassák Kerekes távollétében is. A kérésről december 17-ig döntenek a bírák - mondta az
ügyvéd.

2014. december 8. – maszol.ro, Krónika
Az erdő-visszaszolgáltatási botrányban ítéletet hozó sepsiszentgyörgyi bíró 30 napos
őrizetbe vételét kérte hétfőn a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a legfelsőbb bíróságtól.
Ördög Lóránd Andrást egy nagy kiterjedésű Bákó megyei erdő jogtalan
visszaszolgáltatásáról szóló korrupciós ügyben vizsgálják, amely miatt már őrizetbe vették
Viorel Hrebenciuc és Ioan Adam szociáldemokrata párti képviselőt. Ördög Lóránd András
őrizetbe vételét azzal indokolja az ügyészség, hogy a sepsiszentgyörgyi bíró 10.000 eurót
kapott Ioan Adam ügyvéd-képviselőtől azért, hogy kedvező ítéletet hozzon a Gheorghe
Paltin Sturdza által visszaigényelt erdők ügyében.

Gond a székelyföldi románoknak, ha nem tudnak magyarul
2014. december 8. – maszol.ro, Krónika
Más-más pályán mozognak a sepsiszentgyörgyi magyar és román diákok jövővel
kapcsolatos aspirációi. A román fiatalok körében nagyobb a városból való elvágyódás, mint
magyar társaik körében, derült ki egy hétfőn bemutatott migrációs kutatásból. A
sepsiszentgyörgyi önkormányzat megbízásából Kiss Tamás és Barna Gergő szociológusok
készítették el az elmúlt tíz évben Sepsiszentgyörgyön végzett fiatalok életútját kutató
tanulmányt. Antal Árpád polgármester szerint azért volt szükség erre a felmérésre, mert
minél többet szeretnének tudni a városban végzett diákokról, azok szándékairól, hogy hol
tanulnak, hol dolgoznak, hogy erre alapozva közpolitikákat dolgozzanak ki a fiatalok itthon
tartására illetve az elvándoroltak visszacsalogatására.

Magyartalan egyetemi napok a MOGYE-n
2014. december 8. – szekelyhon.ro
Egyetemi napok zajlanak ezen a héten a MOGYE-n. Ennek keretében emlékezett meg a
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetségen belül működő Fogorvosi Kari Platform az
egyetemalapító Csőgör Lajosról. A rövid megemlékezésen és az Erdélyi Múzeum-Egyesület
által szervezett Miskolczy Dezső emlékelőadáson kívül több magyar vonatkozású esemény
nem szerepel az ötnapos rendezvényen.

Szülőföldön magyarul: karácsonyig az először pályázóknak is utalnak
2014. december 8. – Krónika
Lezárult a Szülőföldön magyarul program keretében nyert támogatások kifizetése azok
számára, akik az előző években is sikeresen pályáztak a magyar állami pénzre. A héten
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Erdély

elkezdődik az idén először pályázók értesítése, ők várhatóan karácsonyig kapják meg a
támogatást. A magyar kormány által működtetett Szülőföldön magyarul program
keretében pénteken utalták át az utolsó pénzösszegeket azoknak az igénylőknek, akik már
az előző években is sikeresen pályáztak a program keretében nyújtott nevelési, oktatási,
valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra. A támogatások kifizetését végző OTP
Románia Bank illetékese, Demeter Attila elmondta, rendben lezárult a kifizetések
folyamata, nem adódtak gondok.

Ponta egyetért Johannisszal: módosítani kell az alkotmányt
2014. december 8. – Krónika
Az alkotmánymódosításnak prioritást kell jelentenie 2015-ben – szögezte le Victor Ponta
miniszterelnök hétfőn, az alaptörvény napja alkalmából kiadott közleményében. Szerinte
az alkotmány módosítása a parlament létszámának csökkentésével együtt esélyt teremt a
politikai, társadalmi és gazdasági élet átalakítására, mivel az elmúlt években a politikai és
intézményi válságok számának „mesterséges növelése” akadályozta az ország normális
működését. Hasonló közleményt adott ki Klaus Johannis megválasztott államfő is, aki
szerint az alaptörvényt a közeljövőben módosítani kell, mivel vannak benne olyan
szövegrészek is, amelyek módot adtak erőltetett, az alkotmány szellemével ellentétes
értelmezésekre.

Szórólapozás: hiába tett feljelentést az RMDSZ
2014. december 8. – Krónika, szekelyhon.ro
A Hargita megyei rendőrség szerint alaptalannak bizonyult az a feljelentés, amelyet az
RMDSZ tett a megyei hatóságnál, miután az elnökválasztás második fordulója előtt olyan
szórólapok jelentek meg a Székelyföldön, amelyeken Markó Béla és Kelemen Hunor neve
és arcképe mellett „Az RMDSZ nem szavaz Johanniszra” felirat volt olvasható – közölte a
Főtér portállal Gheorghe Filip rendőrségi szóvívő. Mint mondta, a rendőrség az
ügyészséggel folytatott konzultáció nyomán megállapította, a feljelentő RMDSZ által
felsoroltak egyetlen bűncselekmény fogalmát sem merítik ki. A szövetség a polgári
törvénykönyvre és az alkotmány előírásaira hivatkozva ismeretlen tettes ellen tett
feljelentést, melyben rögzíti, az elkövető több személyiségi jogot is megsértett. A rendőrség
egyébként csak bűnvádi feljelentések esetében járhat el, polgárjogi kérdésekben nem
illetékes – mutatott rá Filip.

Rugalmas ellenzékiségre készül az RMDSZ
2014. december 9. – Szőcs Levente – Népszabadság
Borbély László az RMDSZ politikai alelnöke szerint „Rugalmas ellenzékiségre” készül a
szövetség. Ez nem jelentheti azt, hogy karanténba vonul és az Szövetségi Képviselők
Tanácsa fogja meghatározni, miként politizáljon az RMDSZ. Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgármester és RMDSZ-es politikus szerin Magyarországnak újra meg
kellene nyitnia az alapszerződések kérdését, hiszen rendezni kell az autonómia és az
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Autonóm vélemények
2014. december 9. – Tokár Géza – Új Szó
„Bizonyos szempontból irreleváns, hogy az MKP múlt héten nyilvánosságra hozott anyagát
nem autonómiatervezetnek nevezik, hanem „A megmaradás, gyarapodás és felzárkózás
koncepciója” fantázianevet kapta. A nagy többség a párttól egy autonómiatervezetet várt és
így is akarja majd értelmezni – pozitívan vagy negatívan, hozzáállástól és szimpátiától
függően. A probléma az, hogy nem látni, kialakul-e valamiféle párbeszéd a tervezetről vagy
az alternatív intézményekről, miközben elemi érdekünk, hogy sok szó essen arról, milyen
módon lehet javítani a déli régiók helyzetét.”

Felvidék Erdély

egyházi visszaszolgáltatások kérdését. Borbély László szerint viszont nem időszerű és nem
lenne célravezető a kétoldalú alapszerződés újratárgyalása. Szerinte a párbeszéd
erősítésére és a magyar-román viszony rendezésére lenne szükség.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. december 9-i számában olvasható.)

„Felejtsük el az MKP–Híd együttműködést”

Szerbia nem nyithatja meg az idén az első tárgyalási fejezetet
2014. december 8. – Vajdaság Ma
A Večernje novosti napilap értesülése szerint Szerbia nem nyithatja meg az év vége előtt az
európai uniós csatlakozási tárgyalások egyik fejezetét. A belgrádi napilap szerint a téma
már lekerült a napirendről, azaz az Európai Unió tagállamai nem jutottak teljes
egyetértésre annak kapcsán, hogy mikor kezdődjenek meg hivatalosan is Szerbia uniós
csatlakozási tárgyalásai.

Vajdaság

2014. december 9. – Új Szó
Bugár Béla, a Híd vezetője az Új Szónak adott interjújában az önkormányzati választások
kapcsán elmondta: „Ha megnézzük, mi történt Komáromban, s néhány olyan helyen, ahol
volt koalíciós lista – mégha nem is volt közös polgármesterjelölt –, akkor egyértelmű, hogy
nagyon visszaütött az elmúlt öt évben velünk szemben folytatott csúnya kampány. Az
emberek nem hiszik el, hogy őszinte az ilyen koalíció. Több helyen is előfordult, hogy a
hidasok szavaztak a közös listára, az MKP-sok pedig csak a sajátjaikra. Sok helyen
előfordult, hogy az eddigi képviselőnk be sem jutott, mert rá nem szavaztak az MKP-sok.
Komárom pedig egyértelműen mutatja, hogy az emberek nem hiszik el, hogy ötévnyi
árulózás után az összefogás őszinte volna. El kell utasítanom azt is, amit Berényi József
Bastrnák Tiborral kapcsolatban mondott: ha annyira népszerűtlen lenne Komáromban,
akkor nem jutott volna a közgyűlésbe a hatfős Híd-frakció élén. Ezért azt mondjuk:
felejtsük el az MKP–Híd együttműködést!”
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2014. december 8. – Pannon RTV
Nyilvános fórumot tartottak a tankönyvek módosítására vonatkozó törvénytervezetről
hétfőn a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, az Oktatási Minisztérium
szervezésében. A nyílt megbeszélésen bemutatták a törvénytervezet pontjait és
megvitatták azokat a résztvevőkkel. A tankönyvekre vonatkozó törvénytervezet módosítása
során elsődleges szempont volt, hogy az mindenben megfeleljen a nemzeti tanácsok
követelményeinek. Vicsek Annamária, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője:
„Olyan szemmel néztük a törvényt, hogy a kisebbségi nemzeti tanácsoknak a jogköre
megfelelőképpen benne legyen, ezen kívül a tartományi Oktatási Titkárságnak a jogköre,
illetve a Vajdasági Pedagógiai Intézet.”

Vajdaság

A tankönyvmódosítási törvénytervezetről tartottak fórumot az MTTK-n

„Eskü a nemzet előtt”
2014. december 8. – Magyar Szó
Himnusz és Szózat szavalóversenyt tartott az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok
Egyesülete általános és középiskolások számára szombaton a Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar szabadkai épületében. A Kárpát-medencei szintű rendezvényen 56 (16
középiskolás és 40 általános iskolás) diák vett részt. A szervezők szerint a magyar nemzet
két imádságának szavalóversenye alkalmat ad arra, hogy a magyar közösség nagyobb
figyelmet szenteljen évezredes hagyományainak, és erősítse a nemzeti öntudatot. A
Kárpát-medencei szintű rendezvényen vajdasági, magyarországi és felvidéki diákok vettek
részt.
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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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