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Egyre többen teszik le az állampolgársági esküt 
2013. január 18. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

Huszonhatan tettek ünnepélyes állampolgársági esküt pénteken a brüsszeli magyar 

nagykövetségen Áder János köztársasági elnök jelenlétében. Áder János beszédében 

kiemelte, akik most állampolgársági esküt tesznek, nem arról tesznek hitet, hogy 

magyarok, mert eddig is azok voltak, és eskü nélkül is azok maradnak. „Ma arra tesznek 

esküt, hogy Önök számára magyarnak lenni nem csupán színfolt, családtörténeti 

érdekesség. Arra készülnek, hogy önként, szabad választásuk alapján megerősítsék: igazi 

hazájuknak a magyarok országát tekintik. Azt ígérik meg, hogy kiveszik részüket abból a 

felelősségből, amelyet Magyarország sorsa iránt érzünk.” 

 

Beneš ma valószínűleg Hágában találná magát 
2013. január 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság, Magyar 

Nemzet 

Az emberi jogok megsértésének minősíthető mai szempontok szerint a németek második 

világháború utáni kitelepítése Csehszlovákiából - jelentette ki Karel Schwarzenberg cseh 

külügyminiszter, államfőjelölt. Schwarzenberg szerint a kollektív bűnösség elvének 

érvényesítése hiba volt. A politikus azt is kijelentette, hogy a Beneš-dekrétumok, amelyek a 

szudétanémetek sorsát meghatározták, a Cseh Köztársaságban már két évtizede nincsenek 

érvényben, miután az alapvető emberi jogok listája a cseh alkotmány része lett. 

 

Semjén: már a rendszerváltáskor meg kellett volna adni a kettős 
állampolgárságot 
2013. január 20. – MTI, hirado.hu 

„Míg az én kezemben van a honosítás, addig sem ügynökök, sem szélsőséges őrültek nem 

fognak magyar állampolgárságot kapni” - mondta Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettes az MSZP bocsánatkérésével kapcsolatban úgy 

fogalmazott: ha a határon túli magyarok megkapják az állampolgárságot, illetve a szavazati 

jogot, akkor, „ha szívből, ha színből”, minden párt kénytelen olyan gesztusokat és 

lépéseket tenni, ami a határon túli magyarságnak megfelel. 

 

Átadták a Csemadok Életmű Díjakat 
2013. január 20. – Felvidék Ma 

Galántán, a helyi kultúrházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 

gálaműsoron ötödször adták át a Csemadok Életmű Díjakat. Répás Zsuzsanna, 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszédében hangsúlyozta: ha a magyar 

kultúráról beszélünk, akkor valójában az élet minden olyan mozzanatát értjük alatta, ami 

összetartja a magyarságot. Több mint ezer évnyi örökségről van szó, amelyet folyamatosan 

alakítunk, gyarapítunk napjainkban is. „Ebben a munkában a Csemadok misszióként 

tekint a magyar kultúra ápolására. (…) A nemzet fennmaradásához elsősorban tudás 

szükségeltetik, hogy megkülönböztessük az értéket az értéktelentől.” 
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http://mno.hu/kulfold/egyre-tobben-teszik-le-az-allampolgarsagi-eskut-1132146
http://www.bumm.sk/77705/benes-ma-valoszinuleg-hagaban-talalna-magat.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/20/19/Semjen_mar_a_rendszervaltaskor_meg_kellett_volna_adni.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/20/19/Semjen_mar_a_rendszervaltaskor_meg_kellett_volna_adni.aspx?source=hirkereso
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/37571-atadtak-a-csemadok-eletmu-dijakat
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Kelemen: a régiósításról május-júniustól lesz aktuális beszélni 
2013. január 20. – transindex.ro, maszol.ro 

A Ponta-kabinet már idén kialakítaná az új közigazgatási régiókat, szám szerint nyolcat. Az 

RMDSZ egy 12 régiós terven dolgozik, a fejlesztési régiók mentén történő átszervezésért 

továbbra sem rajong. 

 

Új műsorral jelentkezik a Duna World 
2013. január 18. – MTI, hirek.sk 

A külhoni magyarok életét bemutató új műsorral jelentkezik vasárnap a magyarországi 

közmédia. Az Öt kontinens-egy nemzet című műsor a négy égtáj felől tudósít az öt 

világrészen élő honfitársainknak. 

 

Balog: senkit nem lehet kitagadni a nemzetből 
2013. január 19. – MTI, bumm.sk 

Balog Zoltán a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján hangsúlyozta, hogy 

senkit nem lehet a nemzetből kitagadni. Megjegyezte, „ma is vannak még, akik 

ragaszkodnak ahhoz, hogy kollektívan el lehet ítélni népeket és népcsoportokat”. 

 

MPP: az MSZP nemzetpolitikai programja üdvözlendő, de nem mond újat 
2013. január 18. – Krónika, Erdély Ma, Népújság, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) szerint a Magyar Szocialista Párt (MSZP) szerdán elfogadott 

nemzetpolitikai programja üdvözlendő, de olyan célokat rögzít, amelyek a magyar 

kormány munkája révén megvalósulóban vannak - jelentette ki pénteki marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatóján Biró Zsolt, a párt elnöke. 

 

A székely zászló kitűzését kéri a polgármesterektől Tamás Sándor 
2013. január 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, MTI, maszol.ro, 

Nyugati Jelen 

Tamás Sándor, Kovászna megye elnöke arra kérte a Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely 

körül elhelyezkedő települések polgármestereit, hogy valamennyi településen tűzzék ki a 

polgármesteri hivatal homlokzatára a székely zászlót. Tamás Sándor - aki egyben az 

RMDSZ megyei szervezetét is vezeti - elmondta: e gesztussal a polgármesterek 

szolidaritást vállalhatnak azokkal az elöljárókkal, akik ellen a megye prefektusa pert 

indított a zászló kitűzése miatt. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=19386
http://www.hirek.sk/kultura/20130118102509/Uj-musorral-jelentkezik-a-Duna-World.html
http://www.bumm.sk/77760/balog-senkit-nem-lehet-kitagadni-a-nemzetbol.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70670
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70673
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Megkésett Mesterházy Canossája 
2013. január 19. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke szerint Mesterházy Attila erdélyi 

látogatása már az MSZP választási kampányának kezdetét jelzi. Nem hinné, hogy a pártnál 

olyan nemzetpolitikai elképzelések születhetnek, amelyek a nemzet ügyét előbbre vinnék. 

Úgy véli ideje volt, hogy az RMDSZ nyíltan felvállalja partnerségét a szocialistákkal, hiszen 

régóta köztudott volt a két párt közötti kapcsolat. 

 

Izsák Balázs az RMDSZ Dél-Tiroli megállapodásáról 
2013. január 19. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A kisebbségvédelmi európai állampolgári kezdeményezés elindításáról írt alá 

megállapodást Dél-Tirolban az RMDSZ, a Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniójának elnöke. Az aláírók a kezdeményezés polgári bizottságának alapító 

tagjai. Az alapító elnökök megállapodtak abban, hogy keretszabályozási csomagot 

készítenek az európai nemzetiségek védelméért. 

 

Honosítás és választási regisztráció 
2013. január 20. – Erdély Ma, Duna Tv 

Két éve lehet igényelni a magyar állampolgárságot, ez alatt világszerte 370 ezren éltek a 

lehetőséggel, közülük pedig mintegy 320 ezren letették már az állampolgársági esküt. A 

külhoni magyarok választási regisztrációjáról is kérdezte Maksai Ágnes, a Duna Tv 

Közbeszéd című műsorában Magdó János kolozsvári főkonzult. 

 

Izsák Balázs Svédországban: összefogás kell az autonómiához! 
2013. január 20. – Erdély Ma 

Norrköpingben járt Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Svédországi körútjának 

első állomásán. Egy órás előadásában részletezte a Székelyföld történetét, válaszolt a 

jelenlevők kérdéseire és kérte hogy támogassanak egy polgári kezdeményezést, amely 

erősítené Székelyföld státuszát mint egy különálló autonóm régió. 

 

Püspöki römi a református egyházért 
2013. január 19. – maszol.ro 

Február elsején a kolozsvári Farkas utcai református templomban iktatják be hivatalába 

Kató Béla sepsiillyefalvi lelkészt, aki az előző tizenkét évben püspökhelyettesi tisztséget 

töltött be, tavaly decemberben pedig az Erdélyi Református Egyházkerület püspökévé 

választották. Az új püspök a maszol.ro kérdéseire válaszolt. 

 

Az MPP, az EMNP és a „szovátaiak” 
2013. január 20. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Néhány MPP-s tisztségviselő által aláírt, Szovátán kelt nyilatkozat került nyilvánosságra a 

múlt héten, amelyben a párt identitásának megőrzése mellett az erdélyi politikai jobboldal 
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http://www.magyarhirlap.hu/megkesett-mesterhazy-canossaja
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134194&cim=izsak_balazs_az_rmdsz_del_tiroli_megallapodasarol_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134251&cim=honositas_es_valasztasi_regisztracio_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=134246&cim=izsak_balazs_svedorszagban_osszefogas_kell_az_autonomiahoz
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/7535-puspoki-romi-a-reformatus-egyhazert
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/az-mpp-az-emnp-es-a-aszovataiaka
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összefogásáért szálltak síkra. Az MPP elnöke szerint ebben semmi újdonság nincs, 

ráadásul ellentmondásos. Az EMNP vezetői jelezték, nyitottak az együttműködésre az 

autonómia-pártiakkal. 

 

Izsák Balázs: nem presztízskérdés a kisebbségi jogok kivívása 
2013. január 21. – Krónika 

Közösen hatékonyabban tudnának fellépni a kisebbségi jogok kivívása terén az erdélyi 

magyar szervezetek – véli Izsák Balázs SZNT-elnök. Az RMDSZ, az SZNT és az EMNP 

külön utakon próbál támogatást szerezni a kisebbségi európai állampolgári 

kezdeményezés elindításához. 

 

Megvan a frakcióvezető 
2013. január 20. – Krónika 

Maskulik Csabát nevesítette a szatmárnémeti városi tanács RMDSZ-frakciójának vezetői 

tisztségére a szövetség városi választmánya, mivel Kereskényi Gábor parlamenti képviselői 

mandátumot nyert, és lemondott a helyi képviselőtestületben betöltött posztjáról. Miután 

a helyhatósági választásokon az RMDSZ-nek nem sikerült a polgármesteri széket 

megőriznie és alpolgármesteri posztot sem sikerült kialkudnia a nyertes Szociálliberális 

Uniótól (USL), a megyeszékhely önkormányzatában lényegében Maskulik lett a szövetség 

legmagasabb tisztséget betöltő tagja. 

 

A magyarság szolgálatában a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
2013. január 21. – Krónika 

„Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Szász Jenőt, a Magyar Polgári Párt volt 

elnökét kérte fel a magyar kormány új háttérintézményének, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézetnek a vezetésére. A tavaly októberi bejelentést, majd a decemberi 

kormányrendeletet követően beindult a nemzeti kormány döntéseivel állandóan szemben 

álló anyaországi balliberális média kampánya, amelyhez sajnálatos módon néhány erdélyi 

sajtókiadvány is csatlakozott. E téma kapcsán kérdeztük meg Szász Jenőt, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetőjét” – áll fizetett hirdetésként a hétfői Krónikában. 

 

Teret neveztek el Márai Sándorról Kassán 
2013. január 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Teret neveztek el Márai Sándorról Kassa óvárosában az Európa Kulturális Fővárosa 2013 

programsorozat keretén belül. „Márai sohasem hagyta, hogy száműzzék a múltjából, a 

hagyományaiból, ez adott méltóságot az életének” - hangsúlyozta Balog Zoltán emberi 

erőforrás miniszter az ünnepélyes névadón. Rámutatott: a Márairól elnevezett tér ezért 

olyan emlékhely, amely magyarok és szlovákok számára egyaránt nemzeti igazodási pont 

kell, hogy legyen. 
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Bartókot és Lisztet szlovákként adták el Athénban? 
2013. január 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Bartók Béla szlovák volt, Lisztnek szlovák felmenői voltak, Brahms magyar táncait tévesen 

hívják magyar táncoknak, mert az a cigányzene hagyományain alapul - hangzott el 

Athénban, a Szlovákia megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett koncerten. 

 

Közös Trianonunk 
2013. január 20. – Juhász Katalin – Új Szó 

Történelemóra címmel forgatott dokumentumfilmet Dušan Trančík szlovákiai és 

magyarországi gimnáziumokban. Arra volt kíváncsi, mennyit tudnak az érettségiző diákok 

Trianonról, és hol hogyan tálalják nekik ezt a témát tanáraik. 

 

Áprilisban lesz a közös főhajtás 
2013. január 18. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Soha sem volt még ilyen közel a megbékéléshez Szerbia meg Magyarország – hangzott el a 

Délvidék Kutatóközpont pénteken a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában 

megszervezett konferenciáján, amelyen a magyar–szerb megbékélés egykori és mai 

feltételeit boncolgatták az előadók. Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete 

elmondta, Áder János magyar és Tomislav Nikolić szerb államfők közös főhajtását a 

második világháború ártatlan áldozatainak emléke előtt április elejére tervezik. Csúrogon 

már folynak a terepmunkálatok egy emlékhely kialakításához.  

 

A források feltárásának segítségével kell szembenézni a múlt eseményeivel 
2013. január 18. – Vajdaság Ma 

A magyar és szerb szakemberek között elfogadottá vált, hogy a történelmi források 

feltárásának segítségével kell szembenézni az 1944/45-ös délvidéki tömegmészárlás 

eseményeivel, s ahogyan az Szegeden elhangzott, a felek az emóció után a tényekre 

próbálnak koncentrálni – ezt célozzák meg a Délvidék Kutató Központ és a magyar–szerb 

akadémiai vegyes bizottság kutatásai is – derült ki a pénteki SZAB-székházbeli 

konferencián. 

 

Támogatás a kisebbségi sajtónak 
2013. január 18. – Magyar Szó 

A zombori városi tanács meghozta a város területén működő, kisebbségi nyelveken 

megjelenő nyomtatott sajtó támogatásának kritériumait, és ezek alapján pályázatot 

hirdetett, valamint kinevezte a pályázatokat elbíráló bizottságot. Olyan intézmények vagy 

szervezetek nyerhetnek támogatást, amelyek kisebbségi nyelven megjelenő nyomtatott 

sajtótermékek megjelentetésére vannak regisztrálva, adottak a működésének 

professzionális feltételei, vagyis van szerkesztősége, fő- és felelős szerkesztője, újságírója. 
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http://www.bumm.sk/77732/bartokot-es-lisztet-szlovakkent-adtak-el-athenban.html
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http://www.magyarszo.com/hu/1854/kozelet_politika/90809/%C3%81prilisban-lesz-a-k%C3%B6z%C3%B6s-f%C5%91hajt%C3%A1s.htm
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5396/A-forrasok-feltarasanak-segitsegevel-kell-szembenezni-a-mult-esemenyeivel-.html
http://www.magyarszo.com/hu/1854/vajdasag_zombor/90747/T%C3%A1mogat%C3%A1s-a-kisebbs%C3%A9gi-sajt%C3%B3nak.htm
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Növekvő igény 
2013. január 18. – Lakatos János - Magyar Szó 

Csütörtökön délelőtt a bácsfeketehegyi tűzoltóotthon nagytermében tartott fogadónapot 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa. A konzulátus munkatársai segítséget nyújtottak a 

magyar állampolgárság kérvényezésében, valamint átvették a kérvényeket. A szabadkai 

főkonzulátuson is nagy az érdeklődés, de a vidéki fogadónapokon alkalmanként legalább 

százan adják át a kérelmüket, így volt ez tegnap Bácsfeketehegyen is. A jövő héten Adán és 

Kúlán, azt követően Zentán és Temerinben lesz kihelyezett konzuli fogadónap. 

 

Pásztor Bálint: Elmozdulás Szerbia Koszovó-politikájában 
2013. január 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Elmozdult holtpontjáról Szerbia Koszovó-politikája – nyilatkozta a Pannon TV-nek 

Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője. A vajdasági magyar politikus 

szerint csak hasznot hozhatnak Ivica Dačić és Hashim Thaci brüsszeli találkozói.  

 

Nagybecskerek: az állami intézményekről eltávolították Vajdaság zászlaját 
2013. január 18. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A nagybecskereki új városvezetés eltávolíttatta Vajdaság zászlaját a városházáról, illetve a 

helyi közvállalatok és intézmények épületeiről, írja a Beta. A Vajdasági Szociáldemokrata 

Liga (LSV) bizottsága pénteken elítélte az intézkedést. Csütörtöktől már nem volt látható a 

tartomány lobogója az említett épületeken. 

 

A kollektív bűnösség eltörlése várható 
2013. január 18. – Kossuth Rádió, Vajdaság Ma 

A szerb parlament még tavasszal eltörölheti azt a törvényt, amely korábban kollektív 

háborús bűnössé nyilvánította három délvidéki település lakosságát. A döntésre csaknem 

hét évtizede várnak az ott élő magyar családok. A Délvidéki Kutató Központ vezetője úgy 

fogalmazott: azon dolgoznak, hogy mindkét nemzet megismerhesse a valós történelmi 

eseményeket. Zakar Péter a Kossuth Rádióban azt mondta: a szerb és magyar tudományos 

közéletnek együtt kell számot vetnie ezzel a múlttal.  

 

Újvidék: Az LSV mindkét írásmód egyenrangú használatát követeli 
2013. január 19. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) kérelmezte, hogy Újvidéken állítsák vissza a 

latin és a cirill írásmód egyenrangú használatát az eddigi évek gyakorlata szerint. „Tény az, 

hogy az új városvezetés lecserélte a Kultúrközpont latin betűvel írott tábláját cirillre, majd 

ugyanezt tette a közvállalatok és a városi buszok felirataival is. Ez világosan rámutat arra, 

hogy a városi hatalom szándékában áll felülvizsgálni és átírni Újvidék multietnikus 

identitását”, áll az LSV helyi városi szervezetének közleményében. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1854/vajdasag_topolya/90773/N%C3%B6vekv%C5%91-ig%C3%A9ny.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14743/Pasztor-Balint-Elmozdulas-Szerbia-Koszovo-politikajaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14744/Nagybecskerek-az-allami-intezmenyekrol-eltavolitottak-Vajdasag-zaszlajat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14747/A-kollektiv-bunosseg-eltorlese-varhato.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14748/Ujvidek-Az-LSV-mindket-irasmod-egyenrangu-hasznalatat-koveteli.html
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Átadták a Magyar Életfa díjakat 
2013. január 19. – Pannon RTV 

A Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségén a rangos elismerés mellett 

aranyplakettet és plaketteket is osztottak. Mintegy háromszázan ünnepelték a Magyar 

Kultúra Napját a Zentai Magyar Kamaraszínházban. Répás Zsuzsanna, Magyarország 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Himnusz igazságát és az egyetemes 

magyar kultúra összetartó erejét hangsúlyozta. „A ma este díjazottjai, a ma esti műsor 

szereplői számunkra az elmúlt évben, években az érték és teljesítmény csúcsai. Őket 

ünnepeljük. Velük kell felvenni a versenyt és ők veszik fel továbbra is a versenyt. Ők a 

legrövidebb út, ők az egyenes, a két pont, az érték és a teljesítmény két pontja között.” 

 

Újvidéki „cirillizáció” 
2013. január 20. – Vajdaság Ma 

Újvidéken a városi autóbuszok már egy hete kizárólag cirill betűs kijelzésű táblákkal 

igazítják útba az utasokat, de a „cirillizáció” miatti felháborodás nem csitul. A tartományi 

ombudsmani hivatal ajánlásában az áll, hogy kisebbségi nyelveken is fel kell tüntetni az 

útirányokat, de a városi hatóságok erre azt válaszolták, hogy ennek nincs törvényes alapja, 

s ezért nem is fogadják meg az ajánlást. 

 

Veszélyben a VRTV működése 
2013. január 18. – Magyar Szó 

A Vajdasági Rádió és Televízió ágazati szakszervezete levelet intézett pénteken a 

köztársasági és a tartományi legfelsőbb vezetőséghez, melyben figyelmeztetnek, hogy az 

előfizetések számának csökkenése miatt veszélyeztetett a tartományi közszolgálati médium 

működése. 

 

Magyar elnyomás Ukrajnában? 
2013. január 18. – Pallagi Marianna – Kárpátalja Ma 

A 2012 nyarán elfogadott kisebbségi nyelvtörvény folyamatos vitákat, tüntetéseket generál 

az igazukért harcoló kisebbségek, a hatalmon lévő pártok és az ellenzék körében egyaránt. 

Egyes politikai elemzők felesleges pénzkidobásnak vélik a kisebbségek jogait védő, szolgáló 

lépéseket, s az ország kettészakadásának veszélyét látják a nyelvtörvény, esetleg a kettős 

állampolgárság lehetőségének elfogadásában. 

 

Kárpátaljára jön a kisebbségi bizottság 
2013. január 19. – Kárpáti Igaz Szó 

A szakmaiságnak a politika elé való helyezését fogja erőltetni parlamenti bizottsági 

munkája során Valerij Packan. Az UDAR kárpátaljai képviselője a parlament emberi jogi, 

kisebbségi és etnikumközi bizottságának a vezetője, azé a testületé, melyben Gajdos 
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http://pannonrtv.com/web/?p=41646
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5402/Ujvideki-cirillizacio.html
http://www.magyarszo.com/hu/1854/kozelet_media/90819/Vesz%C3%A9lyben-a-VRTV-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se.htm
http://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/16157-magyar-elnyomas-ukrajnaban
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11854
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István, az UMDSZ elnöke a titkári teendőket látja el. A tervek szerint májusban kihelyezett 

ülést tart a bizottság Kárpátalján. A nemzetiségek békés együttélésére szeretnék felhívni a 

figyelmet. 

 

Az UMDSZ elnökségének nyilatkozata az ukrajnai ellenzék nyelvtörvény-
tervezete kapcsán 
2013. január 19. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség vezetősége, egész tagsága felháborodással 

értesült az ukrajnai ellenzék által beterjesztett nyelvtörvény-tervezetről. A totális 

egynyelvűség bevezetésével fenyegető tervezet szerzői szerint Ukrajna nemzetállamként 

jött létre, tagadva ezzel több mint tízmillió, magát nem ukrán nemzetiségűnek valló polgár 

szerepét az államalkotás folyamatában, mi több, idegen nyelvet beszélőkké nyilvánítva 

őket. 

 

A magyar kultúra napja Bécsben 
2013. január 20. – Volksgruppen 

Komolyzenei koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel ünneplik a külföldi magyar 

intézetek a magyar kultúra napját. Bécsben Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész 

ad koncertet a magyar nagykövetségen. Műsorán Bach, Schubert és Liszt művei 

szerepelnek. 

 

Ausztriában élő erdélyiek farsangi bálja 
2013. január 18. – Volksgruppen 

Az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete (EMAE), immár 25 éve tevékenykedik Bécsben. 

Egyik legfontosabb rendezvényük az évente két alkalommal megrendezett bál. Az idei év 

első bálja február 19-én, szombaton lesz a magyarországi Kópházán. 

 

Klaus elítélte Schwarzenberg kijelentéseit a dekrétumokról 
2013. január 19. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Václav Klaus cseh államfő határozottan elítélte Karel Schwarzenberg külügyminiszter, 

államfőjelölt kijelentéseit a Beneš-dekrétumokról. Leszögezte: ezt sosem fogja neki 

megbocsátani. 

 

Zeman: Schwarzenberg úgy beszél, mint egy szudétanémet, alkalmatlan 
2013. január 19. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Miloš Zeman cseh államfőjelölt kijelentette: elfogadhatatlannak tartja, hogy vetélytársa, 

Karel Schwarzenberg a Cseh Köztársaság elnöke legyen. C
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11857
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11857
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/176946/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/176889/
http://www.bumm.sk/77769/klaus-elitelte-schwarzenberg-kijelenteseit-a-dekretumokrol.html
http://www.bumm.sk/77742/zeman-schwarzenberg-ugy-beszel-mint-egy-szudetanemet-alkalmatlan.html
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Az MKP örül Schwarzenberg Benešről elmondott véleményének 
2013. január 19. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja szerint Karel Schwarzenberg államfőjelölt szavai megerősítik az 

MKP törekvéseit, hogy a szlovákiai magyarság nem mondhat le a Beneš-dekrétumokban 

foglalt kollektív bűnösség eltörlésére való törekvésekről. 
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http://www.bumm.sk/77730/az-mkp-orul-schwarzenberg-benesrol-elmondott-velemenyenek.html
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

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

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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