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Az EP-választásokról egyeztettek az RMDSZ és az MPP vezetői 
2014. január 21. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán Kolozsváron, az RMDSZ Elnöki Hivatalában 

fogadta az MPP Bíró Zsolt elnök által vezetett küldöttségét. Az RMDSZ és az MPP közti 

találkozón az európai parlamenti választásokról és a két politikai alakulat közötti 

lehetséges együttműködésről tárgyaltak a felek, megállapodva abban, hogy az 

együttműködésnek túl kell mutatnia az európai parlamenti választásokon, és figyelembe 

kell venni a romániai magyar emberek legfontosabb célkitűzéseit: a szülőföldön való 

megmaradást, a kisebbségi jogok bővítését, valamint a közösségi autonómiaformákat. 

 

Első felmérés: Fico és sok törpe 
2014. január 21. - Új Szó 

Elkészült az első felmérés a hivatalos elnökjelöltek támogatottságáról. Robert Fico nagyon 

elhúzott, 40 százalékon áll, a jobboldali Népi Platform jelöltje, Pavol Hrušovský csak a 

szavazatok 8,2 százalékát szerezné meg. Andrej Kiska és Milan Kňažko is megelőzik 

Hrušovskýt. Bárdos Gyula, az MKP jelöltje a Focus felmérése szerint 5,3 százalékot 

szerezne. 

 

Magyar kultúra napja határok nélkül 
2014. január 22. – Magyar Hírlap 

Országszerte és a határainkon túl is számos intézményben ünneplik ma a magyar kultúra 

napját – a kézirat tanúsága szerint e napon fejezte be a Himnuszt Kölcsey Ferenc. 

Hivatalosan huszonöt éve, 1989 óta tartják meg az ünnepet. Erdélyben, többek között 

Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen maratoni 

felolvasással, kiállításokkal, koncertekkel és filmvetítéssel ünneplik a magyar kultúra 

napját, a Vajdaságban, Szabadkán pedig ma és holnap többek között Ady, József Attila, 

Weöres Sándor, Radnóti, Örkény, Pilinszky megzenésített műveit adják elő a Szabadkai 

Népszínház magyar társulatának tagjai. A külföldi magyar kulturális intézetek sem 

maradnak ki az ünneplésből: Bécstől Delhiig, New Yorktól Londonon át Stuttgartig, 

Zágrábtól Tallinnig és Helsinkiig koncertek, kiállítások, a Himnusz keletkezésének 

történelmi korszakáról és Kölcseyről szóló előadások lesznek.  

 

A magyarok hazája a Kárpát-medence 
2014. január 22. – Őry Mariann – Magyar Hírlap 

Az egyéni felelősségvállalással épülhetnek a külhoni közösségek, de a magyarság 

helyzetének javítása csak Budapesttől várható – mondta a Szász Jenő a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet igazgatója. Fontosnak tartja, hogy stratégiai megállapodásokat kössenek a 

Magyar Tudományos Akadémiával, a Központi Statisztikai Hivatallal, egyetemi 

központokkal és valamennyi érintett minisztériummal és intézménnyel. Kiemelte, hogy 

összefüggő Kárpát-medencei rendszereket akarnak kiépíteni, így nem csak 93 ezer 
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négyzetkilométerben gondolkodhatnak. Hozzátette, míg a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

a napi nemzetpolitikai feladatokat végzi az intézet a kormány háttérintézményeként a 

közép- és hosszú távú megoldásokra koncentrálhat. 

 

Lassúbb lesz a szavazatok feldolgozása 
2014. január 22. – Baranya Róbert – Magyar Hírlap  

Patyi András a Nemzeti Választási Bizottság elnöke szerint nem számíthatunk olyan magas 

feldolgozottsági adatokra, mint korábban. A szavazás napján csak a lakóhelyük szerinti 

egyéni választókerületekben szavazók voksai alapján tudnak eredményt mondani, 

külképviseleteken leadott szavazatok hazaszállítása és eljuttatása az egyéni 

választókerületekbe több napot vesz igénybe. A törvényi rendelkezések szerint a választást 

követő tizenkilencedik napon kell végleges eredményt megállapítani a bizottságnak. 

 

Biró Zsolt: nyitottságot éreztem az RMDSZ-ben 
2014. január 21. – maszol.ro 

A „nemzeti válogatott” felállítását szorgalmazta az európai parlamenti választásokra a 

Magyar Polgári Párt (MPP) küldöttsége kedden Kolozsváron, az RMDSZ szövetségi elnöki 

hivatalában folytatott tárgyalásokon. Erről az MPP elnöke, Biró Zsolt számolt be a 

maszol.ro-nak, amikor a találkozó eredményeiről kérdezték.  

 

Ismét halasztottak a Mikó-perben 
2014. január 21. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap, 

Szabadság 

Újból halasztottak a Mikó-perben, tudta meg a Transindex Kapcza Mikolt védőügyvédtől. 

A ploiești-i táblabíróság február 10-re, 12 órára tűzte ki az újabb tárgyalás időpontját. A 

halasztás „procedurális hiba” miatt történt, azaz nem sikerült beidézni Marosán Tamást, 

az egyik vádlottat. 

 

Elkerülhetetlen tanügyi összevonások 
2014. január 21. – Krónika 

A tanügyminisztérium február 3-ig meghosszabbította azt a határidőt, amíg a megyei 

tanfelügyelőségeknek lehetőségük van elkészíteni a következő tanévre szóló beiskolázási 

tervet, így még van lehetőség „menteni a menthetőt” a kisebbségi oktatásban. 

 

Ülés a magyar fiatalokért 
2014. január 21. – szekelyhon.ro 

Csíkszeredában tartja kihelyezett ülését a Magyar Országgyűlés Ifjúsági Albizottsága 

szombaton. Egyetlen pont szerepel a napirenden: konzultáció az erdélyi ifjúsági 

szervezetekkel. A kihelyezett ülést szombaton délelőtt 10 órától tartják a megyeháza 
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márványtermében, azt követően a Mikó-várba látogatnak a vendégek, ahol megtekintik az 

Emelt fővel című kiállítást a bukovinai székelyekről. 

 

Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat adott át az RMDSZ 
2014. január 21. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

„Két évvel ezelőtt az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj létrehozásakor az a gondolat 

vezérelt, hogy a mi szerény eszközeinkkel évente egyszer, a Magyar Kultúra Napján 

mondjunk köszönetet olyan alkotóknak, akik a kulturális értékteremtésben a mi 

megítélésünk szerint jelentős eredményt értek el” – ezzel a gondolattal nyitotta ünnepi 

felszólalását Kelemen Hunor szövetségi elnök az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj 

gálaműsorán január 21-én, kedden, Kolozsváron, a sétatéri Kaszinóban. 

 

Megvetné lábát Udvarhelyen a Sapientia 
2014. január 21. – szekelyhon.ro 

Három szak elindítását tervezi idén ősszel Székelyudvarhelyen a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem. A felsőoktatási intézmény a volt Spiru Haret Iskolaközpont 

épületegyüttesében működne, kezdetben a marosvásárhelyi Műszaki és 

Humántudományok Kar kihelyezett tagozataként. 

 

Felpörgött honosítás és regisztráció Sepsiszéken 
2014. január 21. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Kötött határidők és ennek következtében megfeszített munka jellemzi a sepsiszéki EMNT-

szervezet irodáját a magyarországi választási regisztráció kapcsán – most, hogy megvan a 

szavazás pontos dátuma. Sánta Imre elnök szerint ugyanakkor a honosítás iránti 

érdeklődés sem csökkent. 

 

Jakabos Janka-Krisztina: félrevezettek 
2014. január 21. – transindex.ro 

Cáfolta a Transindexnek Rokohl-Jakabos Janka-Krisztina, az EMNT és EMNP háromszéki 

alapítója, hogy kilépett volna az Erdélyi Magyar Néppártból, mint ahogy azt tegnapi 

közleményében egy volt EMNP-s helyi politikus állította. Jakabos Janka-Krisztina 

megjegyezte, valóban írt ugyan erre utaló, személyes sms-t két ismerősének, amikor még 

nem volt birtokában minden információnak a háromszéki EMNP-n belüli jelenlegi 

helyzetről, ám szinte azonnal tisztázódott számára, hogy félrevezették. 

 

EMNP: nem esik szét a háromszéki szervezet 
2014. január 21. – maszol.ro, Krónika 

„A Néppárt nem esik szét Háromszéken, hanem nyomás alatt erősödik” – így kommentálta 

kedden Papp Előd azt, hogy az elmúlt napokban az EMNP több ismert háromszéki tagja is 

eltávolodott a szervettől vagy kilépett az alakulatból. Az EMNP székelyföldi alelnöke 

hozzátette: megítélésük szerint „kívülről jövő bomlasztó tevékenység zajlik”.  

E
rd

é
ly

 

http://multikult.transindex.ro/?hir=8465
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megvetne-labat-udvarhelyen-a-sapientia
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/felporgott-honositas-es-regisztracio-sepsiszeken
http://itthon.transindex.ro/?hir=35251
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/23767-emnp-nem-esik-szet-a-haromszeki-szervezet


 

 

 

 

 

 
5 

Benedek Erika: valótlan hír a tömeges kilépés a háromszéki EMNP-ből 
2014. január 21. – transindex.ro 

Akik az EMNP értékeivel nem értenek egyet, azok hagyják el a pártot, egész pontosan 

egyetlen személyről van szó, Váncsa Jenőről, aki RMDSZ-tag lett – közölte a Siculus 

rádióban Benedek Erika, az EMNP Kovászna megyei elnöke. A korábbi hírekkel 

ellentétben gidófalvi és sepsiköröspataki tanácsosuk, Berde Rozália és Vancea Lajos 

viszont nem lépett ki az EMNP-ből – közölte. 

 

Kétnyelvű közlekedési táblák miatt kezdeményeztek pert Csíkszeredában 
2014. január 21. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala több olyan perben is érintett, amelyeket a városban 

elhelyezett kétnyelvű közlekedési táblák miatt indítottak el, és amelyeken elöl szerepel a 

magyar megnevezés, utána pedig a román. 

 

Simon Zsolt visszaállítaná a korábbi megyerendszert 
2014. január 21. - bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A jelenlegi 8 megyés rendszer helyett vissza kellene térni a 18 közigazgatási egység 

modelljéhez – vélekedik Simon Zsolt, a Most-Híd parlamenti képviselője. A közigazgatási 

felosztás módosítását népszavazás segítségével oldaná meg. Az ehhez szükséges aláírások 

gyűjtését már a mai napon megkezdte a történelmi Gömör-megye szlovákiai részén 

található községek önkormányzati tisztviselői számára szervezett találkozón.  

 

A magyar kultúra napja is hozzájárul nemzeti tudatunk megerősödéséhez 
2014. január 21. - bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Immár 25 esztendeje ünnepli a világ magyarsága január 22-én, nemzeti imánk 

születésnapján a magyar kultúra napját. „A Magyar Közösség Pártja fontosnak tartja, hogy 

ápoljuk és megőrizzük mindazt a szellemi és tárgyi hagyatékot, mely őseink ezeréves 

értékteremtő munkája által került birtokunkba. Ezért tisztelettel szólítjuk fel közösségünk 

minden tagját, ezen a napon mind helyi, mind egyetemes viszonylatban szenteljenek 

különös figyelmet az összetartozás kötelékeként szolgáló kultúra továbbadására” - áll az 

MKP közleményében. 

 

Hrušovský hibás magyarsággal, Bárdos szlovákul pártjelölt 
2014. január 21. - bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Pavol Hrušovský, a Híd által is támogatott államfőjelölt igyekszik magyar nyelven is 

kampányolni, ám egyelőre kissé hibásan. Bárdos Gyula pedig magyarul még csak 

közösségi, szlovákul már pártjelölt, saját honlapja szerint. 
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Döbbenet: Bátorkeszin magyar nyelvű szórólapokon érvelnek a szlovák iskola 
mellett! 
2014. január 21. - Felvidék Ma 

Bátorkeszin a szlovák nyelvű alapiskola igazgatónője magyar nyelvű szórólapokon és 

levelekben magyarázza el a szülőknek, miért jobb, ha nem az anyanyelvükön tanulnak. 

Mindezt ráadásul durva nyelvtani hibákkal. Novák Ferenc, a magyar alapiskola igazgatója 

szerint az akció sérti a falu magyar lakosait. 

 

„Különösen sajnálatos, hogy törölték a nemzeti tanácsok együttműködési 
jogát az anyaországgal” 
2014. január 21. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, MTI 

A magyar Külügyminisztérium aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a szerb 

alkotmánybíróság legutóbbi döntése a Magyar Nemzeti Tanács hatásköreinek 

korlátozását, ennek következtében pedig a vajdasági magyar közösség szerzett jogainak 

szűkítését okozza majd, s így visszalépést jelenthet a kisebbségi önkormányzás eddig elért 

eredményeit illetően. A külügyi tárca hétfői közleményében azt írta: “sajnálattal 

értesültek” a szerbiai Alkotmánybíróság határozatáról, amellyel alkotmányellenesnek ítélte 

a nemzeti tanácsokról szóló törvény egyes szakaszait. 

 

„Pofon, és nem halálos döfés” 
2014. január 21. – Magyar Szó 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke sajtótájékoztatóján csalódottságának 

adott hangot az alkotmánybírósági döntés kapcsán. „Elégedetlenségünk oka az, hogy a 

nemzeti kisebbségek kollektív jogainak érvényesülését szolgáló törvényt részben 

alkotmányellenesnek nyilvánították, az egyes rendelkezések hatályon kívül helyezése azt 

jelenti, hogy a nemzeti kisebbségek szerzett joginak elért szintjét csorbította az 

alkotmánybíróság. Saját jogértelmezésem szerint erre még az alkotmánybíróságnak 

sincsen joga, hiszen az alkotmány kimondja, hogy egyetlen állami szerv sem csökkentheti 

a szerzett jogok elért szintjét.” 

 

Magyar EP-képviselők: Az Európai Bizottság kísérje figyelemmel a szerzett 
jogok érvényesítését 
2014. január 21. – Vajdaság Ma, MTI 

Magyarország üdvözli Szerbia uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, ugyanakkor 

elvárja Szerbiától a kisebbségi jogok megfelelő kezelését, lévén, ez „nem kétoldalú, hanem 

európai ügy”, figyelmeztetnek magyar uniós politikusok. Schöpflin György a szerb EU-

csatlakozási tárgyaláskezdéssel kapcsolatban megállapította, hogy „Szerbiát minden eddigi 

erőfeszítéséért dicséret illet”". A fideszes politikus azonban sajnálatosnak tartja, hogy „ez a 
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nap mégsem lehet egészen felhőtlen, mivel a szerb alkotmánybíróság január 16-ai döntése 

mintha igazolná Belgrád centralizációs törekvéseit”. 

 

Magyarország segít Szerbiának, de határozott elvárásai vannak a kisebbségi 
jogokkal kapcsolatban  
2014. január 21. – Pannon RTV 

A csatlakozási tárgyalások kedvező változásokat hozhatnak a vajdasági magyarság életében 

is, a kisebbségi jogok érvényesülése ugyanis a napirendi pontok között szerepel. Győri 

Enikő, a budapesti külügyminisztérium Európa-ügyi államtitkára pedig ígéretet tett arra, 

hogy ezek végrehajtását következetesen számon kéri majd. 

 

Konzuli nap Óbecsén  
2014. január 21. – Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli napot tartott Óbecsén a szabadkai magyar főkonzulátus. Menyhárt 

Attila szabadkai konzul és munkatársai mintegy 150 állampolgársági kérelmet vettek át. A 

Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei községi szervezete novemberben szervezett utoljára 

kihelyezett konzuli fogadónapot. Mivel akkor is több mint 100 jelentkező volt, nem tudtak 

mindenkit fogadni. Ezért újabb időpontot kértek a szabadkai Magyar Főkonzulátustól, és 

továbbra is fogadták a jelentkezőket.  

 

Felderítetlen kisebbségellenes cselekedetek 
2014. január 21. – Magyar Szó 

Néhány év elteltével sem derült fény a kisebbségek biztonsága, fizikai integritása és 

jogainak sérelmére elkövetett néhány legsúlyosabb nagybecskereki esetre – figyelmeztetett 

közleményében Traian Pancarichan, a városi polgári jogvédőhelyettes. Szerinte az előállt 

helyzet egyenes következménye a hallgatásnak, a konformizmusnak, a gyűlöletbeszéd 

előtti meghajlásnak, valamint annak, hogy a kisebbséget politikai és társadalmi 

problémaként tárjak a közvélemény elő, amelynek mintha az egyetlen célja a nemzeti 

többség identitásának az elpusztítása volna. 

 

A magyar kultúra napja Zentán 
2014. január 21. – Új Magyar Képes Újság 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség január 17-én Zentán tartotta a magyar kultúra 

napjának délvidéki központi ünnepségét. A Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségét Ruzsicska Ilonka képviselte. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=104339
http://pannonrtv.com/web/?p=104339
http://pannonrtv.com/web/?p=104371
http://www.magyarszo.com/hu/2225/vajdasag_nagybecskerek/106648/Felder%C3%ADtetlen-kisebbs%C3%A9gellenes-cselekedetek.htm
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5227-a-magyar-kultura-napja-zentan
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A magyarság presztízskeresésének útvesztőiben 
2014. január 21. – RTV Slovenija Hidak 

A térség időszerű társadalmi és politikai helyzetének, valamint a muravidéki magyar 

nemzetiség megmaradási esélyeinek elemzése és az együttélési normák bővítésének 

lehetősége volt a témája az idei első Képviselői Fórumnak, amit Göncz László, nemzetiségi 

országgyűlési képviselő tartott. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7816
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   
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www.origo.hu   
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www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  
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