Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. január 1.

2014. január 2. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, transindex.ro,
Erdély Ma
A honosítás jövője nagyon nagymértékben függ a választások sikerétől - fogalmazott
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön. Elmondta,
hogy potenciálisan 900 ezer külföldön élő választópolgárról beszélhetünk. Közülük 350
ezernek van magyarországi állandó lakóhelye. Utóbbiak többsége - országonként 100-150
ezer ember - Németországban és az Egyesült Királyságban él. Németh Zsolt hangsúlyozta:
a regisztráció elengedhetetlen feltétele a választási részvételnek, és a Nemzeti Választási
Iroda adatai szerint eddig 95 ezren regisztráltak. Az államtitkár ezt jónak nevezte,
mondván, nagy az érdeklődés és az érintettek közül minden harmadik ember regisztrált.
Wetzel Tamás miniszteri biztos arról beszélt, hogy a kettős állampolgárság óriási kihívás
volt a közigazgatás számára. A külképviseletekre 559 720 kérelem futott be, emellett 250
ezer név-visszamagyarosítási kérelemmel kell foglalkozni.

Vezető hírek

Németh Zsolt: a honosítás jövője nagymértékben függ a választások sikerétől

Potápi: Egységesebb lett a nemzetpolitika
2014. január 2. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap
Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke szerint a Fidesz-KDNPkormány elérte, hogy egységesebb lett a hazai nemzetpolitika, és jelentős
szemléletváltással ma már szövetségesként tekint a diaszpórában élő magyarságra. Potápi
Árpád János (Fidesz) az MTI-nek adott interjúban a testület elmúlt három évét értékelve
emlékeztetett arra, hogy a bizottság feladata elsősorban a Kárpát-medencében és a
világszerte szétszórva élő magyarság segítése, parlamenti képviselete, valamint az őket
érintő jogszabályok véleményezése. Azzal kapcsolatban, hogy a határon túli kettős
állampolgárok levélben történő szavazása miatt érheti-e hátrány a magyar kisebbségeket,
leszögezte: álláspontja szerint nem jelent veszélyt a postai úton történő szavazás.

2014. január 2. – transindex.ro, maszol.ro
Az év kérdése az, hogy az ország folytatja-e a kisebbségpolitikai reformokat, amelyeket az
elmúlt 20 évben megkezdett, vagy megáll ezekkel - mondta az Erdély Fm rádiónak Markó
Béla volt RMDSZ-elnök. Az RMDSZ Maros megyei szenátora szerint tavaly romlott a
magyar-román viszony, a szövetség pedig ellenzékben volt, ezért nem tudta ellensúlyozni a
magyarellenes retorikát, intézkedéseket.

Eddig 95 ezer határon túli jelezte: részt kíván venni a választáson
2014. január 3. – Lencsés Károly - Népszabadság
Négy és fél millió magyar háztartásba kézbesíti a napokban a Nemzeti Választási Iroda
(NVI) tájékoztató levelét a posta. A borítékban levő nyomtatvány kitöltésével – de akár az
interneten keresztül, az iroda honlapján is – mindenki megtilthatja, hogy személyes

Magyarország

Markó: döntő év lesz 2014 kisebbségpolitikai szempontból
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Minden idők karácsonya – Interjú Tőkés Lászlóval
2014. január 2. – Erdély Ma, Erdélyi Napló
Minden európai törvénykönyvnél, alapszerződésnél és jelentésnél fontosabb az Ó- és az
Újszövetség – tartja Tőkés László európai parlamenti képviselő, az EMNT elnöke. A
Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke szerint valamennyi eddigi
tisztségvállalásának ugyanaz a tétje: felszabadítani a magyarságot, és a románokkal együtt
végigvinni a romániai rendszerváltozás folyamatát.

Erdély

adatait a közelgő választási kampány során kiadják a pártoknak. Tegnapig 95 ezer határon
túli magyar jelezte, hogy szavazni kíván. Közülük 43 ezren Romániában, 17 ezren
Szerbiában, 950-en Németországban, négyszázan az Egyesült Államokban élnek. A kettős
állampolgárságot tiltó országokból viszont – közéjük tartozik Ausztria, Szlovákia és
Ukrajna – mindössze hétszázan regisztráltak.

Tiltakozásra szólít az SZNT
2014. január 2. – Magyar Hírlap
Románia semmibe veszi vállalt nemzetközi kötelezettségeit, és tovább folytatja Székelyföld
elrománosításának a politikáját – reagált közleményben a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
arra, hogy a román kormány karácsony előtt sürgősségi kormányrendelettel Hargita és
Kovászna ortodox püspökségének juttatott egy nyolcvankilenc szobás, ásványvizes
kezelőközponttal és sportpályákkal is ellátott kétcsillagos kovásznai szállodát. Az SZNT
szerint Victor Ponta kormánya ezzel egy sor romániai jogszabályt és nemzetközi vállalást
sértett meg, miközben máig adós a magyar egyházaktól elkobzott egyházi javak jelentős
részének a visszaszolgáltatásával, noha a restitúció feltétele volt az Európa Tanácsba való
felvételnek.

Traian Basescu román földnek tartja Moldovát
2014. január 2. – Erdély Ma
Traian Basescu román földnek tartja Moldovát, a moldávokat pedig románoknak. Az újévi
beszédében Traian Basescu elmondta, hogy az országnak nyíltan kell erről beszélnie. Az
elnök szerint e gondolatnak az összes románt át kell hatnia, mivel közös nyelv, történelem
és kultúra egyesíti őket. A nemzet újraegyesítésének pedig a románok harmadik nagy
projektjévé kell válnia. Az első kettő a NATO és az EU-tagság volt.

Illegális megemlékezések? – Megosztó rendezvények Petőfi születésnapján
2014. január 3. - Vajda György – e-Népújság, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Január elsején, Petőfi Sándor születésének 191. évfordulóján a hagyományokhoz híven az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület délben szervezett megemlékezést a költő
marosvásárhelyi szobránál. Délután pedig a Lakó Péterfi Tünde köré csoportosuló,
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Mostanra ígérték, de nem zárták le Hedvig ügyét
2013. 12. 31., Bumm.sk, ÚjSzó
Bár a főügyészség új vezetősége azt ígérte, az év végéig lezárja Malina Hedvig évek óta
húzódó ügyét, ez máig nem történt meg.„Malina Hedvig ügyét megpróbáljuk lezárni az év
végéig, mert az eljárást valóban aránytalanul hosszúnak tartom“ – mondta Jaromír Čižnár
főügyész nem sokkal kinevezése után. Nem ez volt az első beígért időpont, ám most sem
sikerült teljesíteni.

Felvidék

önmagukat Vásárhelyért Társaságnak titulálók tartottak rendezvényt, mint kiderült,
mindkettőt engedély nélkül.

Szép csendben felrúgták a status quót
2014. január 1. - Új Szó
Kisebbségi szempontból két részre osztható a 2013-as év. Pozitív momentumok egyik
félévben sem voltak, ám az esztendő elején a negatívak legalább még elkerültek minket.
Nyártól viszont minden volt, ami össze nem egyeztethető a korábban beígért status quóval.

Ahol magyarul beszélhetsz Léván
2014. január 2. - Felvidék Ma
Léva magyarsága különösen nehéz helyzetben van, hiszen aránya mára 10% alá csökkent.
Ilyen helyzetben már a magyar helységnévtábla sincs kint, még annyi magyar felirat sem
látható, mint másutt, és a magyarok is szlovákul beszélnek egymással a közösségi térben.

Kétnyelvű táblák és kétnyelvű flakonok
2014. január 2. – Új Szó, Felvidék Ma, Bumm.sk
Ilyen is lehetne Dél-Szlovákia. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái Van egy álmunk
címmel fotóösszeállítást készítettek arról, milyen lenne Dél-Szlovákia, ha szinte teljesen
kétnyelvű lenne. Kétnyelvű táblák, flakonok, mobilapplikációk és rendőrautók. Nézze meg
nagyképes galériánkat!

Bugár: Csak a pártot reklámozza Bárdos indítása
2014. január 2. – Új Szó, Felvidék Ma, Bumm.sk, Hírek.sk
Bugár Béla szerint az MKP csak azért indítja Bárdos Gyulát a köztársasági elnökválasztáson, hogy ezzel is láthatóvá tegye a pártot. A Híd elnöke úgy véli, hogy marketing
szempontból ez ügyes húzás, az ország szempontjából viszont nagyon rossz.
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2014. január 2. - Felvidék Ma, Bumm.sk
Január 9-én kell leadni a köztársaságielnök-választáson való induláshoz szükséges
támogatói aláírásokat. Megkérdeztük a magyar államfőjelölt Bárdos Gyulát (MKP) az
indulását támogató petíciós folyamat helyzetéről, valamint néhány további személyt az
aláírásgyűjtők közül.

Felvidék

Gyűlnek az aláírások Bárdos Gyula államfőjelöltségének támogatására

Milyen évre számítanak az MKP megyei elnökei?

A DS szabadkai szervezete Maglai Jenő lemondását követeli
2013. december 31. – Vajdaság Ma
A helyi szinten nemrégiben ellenzékbe szorult Demokrata Párt (DS) szabadkai szervezete
felszólította Maglai Jenő polgármestert, hogy nyújtsa be lemondását, jelenti a Tanjug. A
Demokrata Párt közleményében az áll, hogy a tegnap elfogadott költségvetés elvtelen, és
azt a „számológépes többség”-et képviseli, amely „nem komoly fejlesztési elképzelés, közös
törekvések vagy kidolgozott városfejlesztési terv alapján állt össze, hanem személyes
ambíció nyomán”. A szabadkai demokraták úgy vélik, hogy a városi képviselő-testület
tegnapi ülésén „kudarcba fulladt a politikailag hiteltelen frakciók és személyek elvtelen
társulása, amely a többség biztosításának céljával jött lére”.

Vajdaság

2014. január 2. - Hírek.sk
Pozitív vagy negatív változásokra számítanak-e a Magyar Közösség Pártja megyei elnökei
2014-ben? Miként befolyásolják majd az idei választások a dél-szlovákiai megyék életét? E
kérdésekre Bárdos Gyula, Horváth Árpád, Csúsz Péter és Zachariaš István válaszolt
portálunknak.

A bizonytalanság éve
2013. december 31. – Magyar Szó Online
A Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezetének újévi fogadásán Erdély Lenke elnök
úgy fogalmazott, hogy az óév a bizonytalanság jegyében múlott el, a párt újvidéki
szervezete által támogatott, városi alapítású intézmények működtetéséhez szükséges
eszközök beszerzése nehezen ment. Azonban arról is szólt, hogy a bizonytalanság ellenére
a szervezetben folytatták mindazokat a tevékenységeket, amelyek fontosak az újvidéki
magyarság számára. Ilyen volt egyebek mellett a párt iskolaprogramja: a Magyar Nemzeti
Tanács anyagi támogatásával szavatolták azt, hogy a maradéki gyermekek beutazhatnak a
Petőfi Sándor Általános Iskolába magyar nyelven tanulni. „Ezzel nemcsak a
szórványmagyarságot támogattuk, hanem hozzájárultunk ahhoz, hogy a magyar tanulók
száma emelkedjen Újvidéken” – magyarázta Erdély Lenke.

5

2013. december 31. – Magyar Szó Online
Az elmúlt év anyagi nehézségei ellenére továbbra is folytatódtak és folytatódnak jövőre is a
beruházások, építkezések Magyarkanizsán. A várható köztársasági megszorítások miatt az
önkormányzat a jövőben sem a polgároknak nyújtott szolgáltatásokon és fejlesztéseken fog
spórolni – ígérte Nyilas Mihály.

Vajdaság

Szűkös esztendő ellenére bizakodóan - Nyilas Mihály magyarkanizsai
polgármester év végi értékelése

Az év utolsó támogatása
2013. december 31. – Magyar Szó Online
December 30-án 82 mezőgazdasági termelő írt alá támogatási szerződést Topolya
községgel. Ez alkalommal a község összesen 2 millió dinár támogatást osztott ki a termelők
között, mezőgépvásárlásra felvett hitelek kamatjának visszatérítésére. Kókai Mernyák
Melinda, Topolya község polgármestere és Majláth Béla, a Topolya Község Mezőgazdaságés Vállalkozásfejlesztési Alapja igazgatóbizottságának elnöke üdvözölték a
kedvezményezetteket, és a polgármester asszony elmondta, hogy idén is jelentős összeggel
támogatták a gazdákat. „Az idén 8 millió dinárt osztottunk ki a mezőgazdaság-fejlesztési
alapból. Minden alkalommal sok termelő pályázott a támogatásokra, ez alkalommal is 82
gazdának adtunk kamattámogatást a felvett kölcsönökre” – mondta a polgármester, majd
hozzáfűzte, hogy a pályázatokkal igyekeznek a termelők más és más csoportját megcélozni.

Választások itthon és otthon

Nyelvhasználati és oktatási
magyarságot 2013-ban

kérdések

foglalkoztatták

a

kárpátaljai

2014. január 1. - MTI, Kárpátalja Ma
Az ukrán nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos problémák és az anyanyelvű
oktatás megoldatlan kérdései álltak elsősorban a kárpátaljai magyar közélet fókuszában a
2013-as évben. A Magyarországgal szomszédos ukrajnai megyében élő 150 ezres
magyarság optimista várakozással kezdte a 2013-as évet, azt remélve, hogy jelentős
mértékben bővülnek hivatalos nyelvhasználati jogai az ukrán parlament által az előző
esztendőben elfogadott, kisebbségbarát nyelvtörvénynek köszönhetően.

Kárpátalja

2014. január 2. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
2014 a voksolások éve lesz a vajdasági magyar közösség számára. Nemzeti tanácsi
választások lesznek Szerbiában, és egyre többet hallani a rendkívüli parlamenti
választások megtartásáról is, illetve tavaszra a magyarországi országgyűlési választásokon
vehetnek részt a kettős állampolgárok. 2014-ben választások itthon és otthon.

6

2014. január 1. - MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma
Dobó Istvánnak és fivérének, Domokosnak állítottak ünnepélyes keretek közt emléktáblát
egykori birtokaik központjában az Ungvárhoz közeli Szerednyén. Az egri vár hős védője és
testvére emlékét megörökítő domborművet a szerednyei polgármesteri hivatal épületének
falán helyezték el. Az ünnepélyes avatásra 2013 utolsó keddjén került sor.

Megszavazták a Keleti Partnerség Programot
2014. január 2. - Kárpátaljalap.net
A Kárpátaljai Megyei Tanács oklevéllel ismerte el Brenzovics László munkáját. A feszült
belpolitikai helyzet miatt nagy sajtóérdeklődés várta a Kárpátaljai Megyei Tanács tavalyi
utolsó, december 27-én megtartott ülését. Amely a várakozásokkal ellentétben békésen
telt.

Kárpátalja

Dobó Istvánnak és fivérének állítottak emlékművet a kárpátaljai Szerednyén

Linner Bertalanról neveznék el a Beregszászi Központi Járási Kórházat

2014. január 2. – volksgruppen.orf.at
Január 7.-én és 8.-án, a szünet utáni első két tanítási napon úgynevezett
„próbanapot/Schnuppertag“ kínál a felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium az
érdeklődőknek. A diákok az első négy tanítási órán vehetnek részt abban az osztályban,
illetve tagozaton, ahol továbbtanulni szándékoznak.

Lapok az amerikai magyarság történetéből
2014. január 2. – Nemzeti Regiszter
A magyar kultúra szigetjelenségekből áll, mindegyik sziget önálló karakter. Az 1919 – 1989
közötti periódus legfőbb hozadéka, hogy szétverte az egység tudatát. „Határon túli
magyar” – a terminus másat és másat jelent attól függően, hogy Nyugat vagy Kelet felé
nézve éljük meg azt a helyet, ahol vagyunk. A „NYUGATI HÍRLEVÉL” havonta megjelenő,

Diaszpóra

Próbanap a kétnyelvű gimnáziumban

Őrvidék

2014. január 2. - Kárpátalja Ma, Kárpátalja.hu
December 27-én a Beregszászi Járási Tanács plenáris ülésén két alapvető napirendi
pontról tárgyaltak. Szó volt a járási tűzvédelmi programról és a vészhelyzetek
megelőzéséről, valamint a 2013-as évi költségvetésről.
Az ülésen László Gábor, a Beregszászi Járási Tanács Ukrajnai Magyar Demokrata Párt
frakciójának képviselője azt javasolta, hogy a Beregszászi Központi Járási Kórházat Linner
Bertalan kiemelkedő sebészről nevezzék el, aki fél életén át Beregszászban tevékenykedett
és több mint 40 ezer műtétet hajtott végre.
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Diaszpóra

független elektronikus újság, szerkeszti Bika Julianna közgazdász, Kossuth-kutató, a New
Orleans-i tiszteletbeli magyar konzul, Dr. Gergátz István felesége.
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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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