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2014. január 3. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A 2013-as év történései bebizonyították, hogy már nem érvényes a szlovák kormányfőnek
a kisebbségi status quo megőrzésére tett ígérete - mondta az MTI-nek adott évértékelő
nyilatkozatában Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke. Az MKP politikusa
szerint a szlovák kormány csak a kisebbségeket érintő törvények változatlanságát érti a
kisebbségi status quo megtartásán, s közben folyamatosan olyan intézkedéseket hoz,
amelyek megnyirbálják a felvidéki magyar közösség jogait és korlátozza a lehetőségeit.

Január 25-én dönthetnek a választások kiírásáról

Vezető hírek

Berényi: dinamikus év lesz 2014 a belpolitikában

2014. január 3. – Vajdaság Ma
Belgrádban legkésőbb január 17-éig kiírják a választásokat, arról pedig, hogy ezzel egy
időben rendkívüli parlamenti választásokat is tartanak-e Szerbiában, a Szerb Haladó Párt
január 25-én megtartandó közgyűlésén tudhatunk meg többet. A Novosti szerint a
legnagyobb valószínűség szerint március 16-án lehetnek a választások. Ám amennyiben a
hatalmon lévő koalíció a rövidebb kampány mellett dönt, a választásokat már március 2án is megtarthatják.

Emberi Jogok Közép-Európai Bizottsága: szűnjön meg a szlovákiai
diszkrimináció
2014. január 3. – MTI, hirek.sk, Új Szó
A Beneš-dekrétumok eltörlését, a közigazgatás átalakítását és a kettős állampolgárság
engedélyezését követeli Szlovákiától az Emberi Jogok Közép-Európai Bizottsága nevű,
Belgiumban működő civil szervezet. A Pierre Gillet elnök és Tajnay Mária főtitkár által
jegyzett nyilatkozat tanúsága szerint Szlovákia politikai rendszere évtizedek óta az ott élő
magyarság hátrányos megkülönböztetésén alapszik, Szlovákia pedig úgy lett 2004-ben az
EU tagja, hogy „bizonyára nem tett eleget” a koppenhágai kritériumoknak.

Navracsics: a régió nemzeteinek együtt kell működniük
2014. január 4. – MTI
Közép-Európa nemzeteinek együtt kell működniük a boldogulásukhoz - többek között
erről beszélt Navracsics Tibor Lenti várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából
szombaton. Különösen a trianoni döntés óta, de azt megelőzően is akkor ment jól
Magyarországnak, amikor Közép-Európának is - mondta a miniszterelnök-helyettes. „Mi
magyarok és a régió más nemzetei is csak együtt tudunk boldogulni, együttműködésre
vagyunk ítélve. Ha egymással szemben határozzuk meg magunkat, egyedül maradunk,
sikertelenek leszünk” - fogalmazott Navracsics Tibor.
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2014. január 5. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro
A „magyar szélsőséges megnyilvánulások” elleni szigorú fellépést sürget a székelyföldi
románok érdekvédelmi szervezeteként fellépő Kovászna, Hargita és Maros megyei
Románok Civil Fóruma. A szervezet vasárnapi közleményében felhívással fordult a román
pártokhoz, hogy azok ne vállaljanak közös kormányzást a Romániai Magyar Demokrata
Szövetséggel (RMDSZ) mindaddig, amíg az nem mond le „hungarista követeléseiről”.

Eklektikus kisebbség
2014. január 4. – Végel László – Népszabadság
A kettős állampolgárság kérdése, valamint az ezzel járó szavazati jog megadása arra
mindenképpen jó, hogy a magyar társadalom jobban megismerje a magyar nemzeti
kisebbségek világát. A vajdasági magyar kisebbség helyzete és alakulása a kilencvenes
évektől napjainkig nagyban a magyarországi pártok kormányzásával kapcsolódott össze.

Sepsiszentgyörgy: nem beszélt magyarul, összeverték
2014. január 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro
Etnikai indíttatású bántalmazás miatt tett feljelentést a Kovászna megyei
rendőrkapitányságon egy román nemzetiségű férfi, akit állítása szerint azért vertek meg
szilveszter éjszaka Sepsiszentgyörgy központjában, mert nem tudott magyarul. A Mediafax
hírügynökség jelentése szerint Gheorghe Preduţ – aki 1994 és 2001 között a Demokrata
Párt megyei elnöki tisztségét töltötte be – szilveszter éjszaka riasztotta a rendőrséget.

Az erdélyi magyar politikai vezetők évértékelője
2014. január 3. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A Kossuth Rádió Határok nélkül című műsora arról szólt, miként értékelik az elmúlt
esztendőt a romániai magyar politikusok. Oláh Gál Elvira előbb Kelemen Hunorral, az
RMDSZ elnökével beszélgetett, aki elégedett azzal, hogy ellenzéki pozíciójuk ellenére is
sikerült bevinni az alkotmánytervezet első cikkelyébe azt, hogy a nemzetiségi közösségek
államalkotó tényezők, ha nem is éppen abban a formában, ahogy azt ők szerették volna.

Erdély Magyarország Vezető hírek

A „magyar szélsőséges megnyilvánulások” elleni fellépést sürget a Románok
Civil Fóruma

Erdélyi földvásárlásra készül a magyar állam
2014. január 4. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Miután a rendszer működőképessé válik, életjáradékot kapnak, halálukig a nevükön
marad és használhatják is a földeket azon gazdák, akik a magyar államnak szeretnék
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Ötszáz lejes büntetést róttak ki Sepsiszentgyörgyön a román zászló
lengetéséért

Erdély

eladni területeiket – interjú Szabó József Andorral, a bukaresti magyar nagykövetség
mezőgazdasági attaséjával.

2014. január 4. – Erdély Ma, Krónika
Felháborodást keltett a románok körében, hogy a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség 500
lejes büntetést rótt egy románra, mert december elsején román zászlót lengetett, valamint:
„ez itt román fold” rigmust skandált.

Az autonómia Európa legdemokratikusabb intézménye
2014. január 4. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Az autonómia, és az európai kisebbségi jogok tekintetében is áttörésben kell gondolkodni,
mert negyedszázada, a romániai fordulat is úgy valósult meg, hogy kevesen hittek akkor
ott a kommunizmus bukásában – ezekkel a gondolatokkal várja az új évet Tőkés László EP
képviselő, az EMNT elnöke.

Beindult a magyarellenes kampány a hírtelevíziókban?
2014. január 4. – maszol.ro, Krónika
Ötszáz lejre büntettek Sepsiszentgyörgyön egy férfit, mert a december elsejei nemzeti
ünnepen román zászlót lobogtatott a városközpontban felállított színpadon – számolt be
szombaton a Realitatea Tv egy nappal azután, hogy a hírtelevíziók egy sepsiszentgyörgyi
román politikus szilveszteri bántalmazásától voltak hangosak.

Kulturális autonómia nélkül is biztosítani az alapokat – Évértékelő Bognár
Leventével
2014. január 4. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
Bognár Levente aradi alpolgármesterrel, az RMDSZ megyei szervezetének elnökével a
mögöttünk lévő évet értékelték, az idei terveket, elképzeléseket latolgatták.

Perel az érdemrendjéért Tőkés László
2014. január 5. – Szucher Ervin – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI
Az új év első munkanapján Tőkés László beperelte a Románia Csillaga becsületbíróságát,
mely hat héttel korábban, november 20-án megfosztotta állami érdemrendjétől. A testületi
döntés indoklása december 30-án érkezett meg az európai parlamenti képviselő
ügyvédjéhez, Kincses Elődhöz, aki a 19 oldalas anyagot „a sztálini idők egyik brosúrájához”
hasonlította.
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2014. január 5. – Krónika
A román ortodox egyháznak adományozott székelyföldi szálloda esete ismételten
bizonyítja, hogy „Románia semmibe veszi vállalt nemzetközi kötelezettségeit, és tovább
folytatja Székelyföld elrománosításának a politikáját” – állítja a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT). A szervezet közleménye szerint a kormány megannyi romániai jogszabályt és
nemzetközi szintű vállalását sértett meg azzal, hogy karácsony előtt sürgősségi
kormányrendelettel Hargita és Kovászna Ortodox püspökségének juttatott egy 89 szobás
kovásznai szállodát.

Erdély

SZNT: folytatódik az elrománosítás

Megválasztása óta még nem hallottuk beszélni a parlamentben Kelemen
Hunort
2014. január 5. – Erdély Ma
Egyetlen alkalommal sem szólalt fel a parlamentben az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor a
legutóbbi (2012-es) választások óta. A Digi24 hírtelevízió készített egy összeállítást azokról
a politikusokról, akik az elmúlt valamivel több mint egy évben nem tűntek ki a
törvényhozási munkában – vagy azzal, hogy nem szólaltak fel, vagy azzal, hogy a
jogszabály-alkotási folyamatban sem vállaltak szerepet, azaz egyetlen törvénytervezetet
sem kezdeményeztek vagy írtak alá.

Megelevenedett a székely veszedelem
2014. január 5. – Krónika, szekelyhon.ro
A madéfalvi veszedelem 250. évfordulója alkalmából szervezett háromnapos
emlékünnepség nyitányaként az 1764. január 7-i eseményeket felelevenítő szabadtéri
előadást tekinthettek meg a helybéliek vasárnap a Hargita megyei település temploma
melletti téren.

Magyar partnert választhat Ponta
2014. január 6. – Pataky István - Magyar Nemzet
Romániában már nem az a kérdés, hogy szakad a kormánykoalíció, hanem csupán az,
hogy mikor. Kevés olyan kétharmados többséggel rendelkező kormány van Európában,
amely egyetlen hangsúlyos tervét sem tudta keresztülvinni a törvényhozáson. Az elemzők
többsége szerint az európai parlamenti választásokon már ellenfelekként fog indulni az
USL és a PNL. Ponta már felkészült a szakításra és a jól értesültek szerint a Romániai
Magyar Demokrata szövetség és a többi nemzeti kisebbségi parlamenti képviselő
támogatásával fog megalakulni az új kabinet.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. január 6-i számában olvasható.)
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Felvidék

Bugár: a választások éve lesz 2014
2014. január 3. – MTI, bumm.sk, hirek.sk
Nem volt könnyű év a 2013-as a szlovákiai magyarok számára, főként amiatt, mert Robert
Fico kormánya kihátrált a kisebbségi politika terén tett ígéretei mögül - mondta az MTInek adott évértékelő nyilatkozatában Bugár Béla, a Most-Híd elnöke, aki szerint 2014-ben
a szlovákiai történéseket leginkább három fontos választás befolyásolja majd.

Kétnyelvű Dél-Szlovákia: van egy álmunk
2014. január 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom „Van egy álmunk” című képgyűjteménnyel mutatja
be, hogy egy demokratikus országban milyennek kellene lennie a két- és többnyelvűségnek
a hivatalos és üzleti szférában.

Bővül idén a Martosi Szabadegyetem
2014. január 3. – bumm.sk, hirek.sk
Időtartamában és programja sokszínűségét tekintve is bővül a Martosi Szabadegyetem,
amelyet idén július 9-13. között rendeznek meg. A nyári szabadegyetem
hagyományteremtő céllal szervezték meg, s az előzetes várakozásokat messze meghaladó
érdeklődés is igazolja, hogy van igény az ilyen nyári együttlétre, találkozási alkalomra
Felvidék nyugati felén.

Kőolajvezeték-építés: veszélyben a Csallóköz ivóvízkészlete?
2014. január 3. – Felvidék Ma, hirek.sk
Peter Žiga környezetvédelmi miniszter továbbra sem tartja elképzelhetőnek, hogy a
Csallóközön áthaladó kőolajvezeték épüljön. Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja
gazdasági és régiófejlesztési alelnöke is felelőtlen lépésnek tartaná, ha ilyen módon
veszélyeztetnék a térség ivóvízkészletét.

Bugár: a magyarok rosszabbul élnek
2014. január 4. – SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Az elmúlt egy évben romlott a magyarok életminősége Bugár Béla, a Híd elnöke szerint. Az
ellenzéki politikus szerint a miniszterelnök kiengedte a szellemet a palackból, amikor
Nagyszombatban arról beszélt, hogy a megyefőnök nem lehet magyar, és a szlovákoknak
össze kell fogni a magyar jelölt ellen.

Várhatóan nyáron kerül terítékre az állampolgársági törvény módosítása
2014. január 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A tervek szerint várhatóan nyáron kerül a parlament elé a szlovák állampolgársági törvény
módosítása - nyilatkozta Róbert Kaliňák belügyminiszter. A miniszter szavaiból kiderült, a
jelenlegi szabályozás értelmében az akaratukon kívül szlovák állampolgárságuktól
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Felvidék

megfosztottak jelentős változásra, áttörésre nem számíthatnak, a belügyi tárca ugyanis az
új szabályozásban állandó lakhelyhez kötné az állampolgárságot.

Hrušovský: államfőként nem engedtem volna, hogy Žák-Malina Hedvig
elhagyja az országot
2014. január 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Pavol Hrušovský államfőjelölt kijelentette, köztársasági elnökként nem engedné, hogy az
alkotmányos hatalom működésképtelensége miatt Szlovákia bármelyik polgára is elhagyja
az országot, és önként feladja állampolgárságát. A kereszténydemokrata politikus ezekkel a
szavakkal kommentálta Žák-Malina Hedvig döntését, aki decemberben felvette a magyar
állampolgárságot és úgy döntött, hogy Győr városába költözik.

Új megbízott igazgatót kapott az Ifjú Szivek
2014. január 4. – Új Szó
Új igazgatóval lepte meg az új évre az Ifjú Sziveket a kormányhivatal. Karolína
Kormuthová január elsejétől megbízott igazgatóként vezeti a fél éve direktor nélkül
működő táncszínházat. Az Új Szó információi szerint csupán félállásban: délelőttönként a
kormányhivatal személyzeti osztályán dolgozik, mint eddig.

Túl lassan halad Krasznahorka várának felújítása
2014. január 4. – Új Szó
Marek Maďarič kulturális miniszter elégedetlen a krasznahorkai vár felújításának
tempójával. A munka első fázisa befejeződött, a határidőt viszont többször kitolták, bár
mindig megindokolták a halasztást, a miniszter véleménye szerint nagyon lassan haladnak
a munkálatok

Vajdaság

Tavasszal folytatódnak a szabadkai zsinagóga felújítási munkálatai
2014. január 3. – Vajdaság Ma
Várhatóan márciusban kezdődnek meg a felújítási munkálatok a szabadkai zsinagóga
nyugati homlokzatán. Magyarország kormánya 300 ezer eurót különít majd el a munkák
folytatására, Szabadka önkormányzata pedig 30 millió dinárral járul hozzá a felújítás
költségeihez.

A jövőbe vetett hit jelképe
2014. január 4. – Magyar Szó, Pannon RTV
A Csúrog központjában található Topalov-raktárból kialakított múzeumban adóztak
szombaton az 1942-es razzia áldozatainak a kivégzett és meghurcolt környékbeliek
családtagjai, leszármazottjai, Magyarország, a Tartományi Képviselőház, a Tartományi
Kormány, továbbá a világháború áldozatainak emlékét őrző civil szervezetek képviselői. Az
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Vajdaság

egykori raktárhelyiségben kivégzettek emlékének adózva Pásztor István, a vajdasági
parlament elnöke és Milan Radomir, a Razzia 42 szervezet vezetője helyeztek el koszorút.

Pásztor: Zárjuk le a közös történelem egy fejezetét
2014. január 4. – Vajdaság Ma
Csúrogon szombaton emlékeztek meg a második világháborús dél-bácskai razzia 72.
évfordulójáról. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ez alkalomból egyebek
között azt mondta, lehetetlenség közös jövőt építeni ebben a térségben, amennyiben nem
zárjuk le a közös történelem egy fejezetét. “A népek közötti megbékélés egy máig tartó
folyamat, de ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres lehessen, elengedhetetlen, hogy
szembesüljünk a realitásokkal és a történelmi tényekkel”, mondta Pásztor.

Pásztor István: Márciusban szavazhat a statútumról a vajdasági parlament
2014. január 4. – Vajdaság Ma
Jobb elkészíteni a vajdasági statútum új változatát, amely összhangban van a szerbiai
alkotmánnyal, mint a jelenlegin módosításokat eszközölni, mondta Pásztor István, a
tartományi parlament elnöke. Megítélése szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy meg kell
nyitni az alkotmányos pozíciók újradefiniálásának kérdését. A tartományi parlament és a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a tartományi képviselők előreláthatóan
márciusban döntenek a vajdasági statútum javaslatáról, amely válasszal szolgál majd a
tartomány pénzelésével kapcsolatos minden kérdésre.

Már Nikolić is választásokat akar
2014. január 4. – Magyar Szó
Az újévi és karácsonyi ünnepsor ellenére sem hagytak alább a politikai színtéren a
rendkívüli választásokkal kapcsolatos kijelentések, sőt, az újév után ismét egyre
aktuálisabbá válik a téma. Jelenleg a pártok többsége az előrehozott szavazás megtartása
mellett foglal állást, Ivica Dačić miniszterelnök és Aleksandar Vučić kormány-főhelyettes
viszont legutóbbi kijelentéseikben is inkább a munka folytatása mellett szálltak még síkra.
Nyilatkozatában most már Tomislav Nikolić államfő is a rendkívüli választások
megtartásának pozitívumairól beszélt.

Vergődő madár
2014. január 6. – Szabó Palócz Attila – Magyar Hírlap
Valamikor októberben tűnt el délvidéki áldozatok emlékére készült szobor a szabadkai
temetőből. A szobrot az 1944-ben és 1945-ben megkínzott és meggyilkolt vajdasági
magyaroknak állított emléket. A szobor titokban hamis fuvarlevéllel került korábbi
helyére, ahol tizenkilenc éven keresztül „őrizte a tömegsírba lőtt ártatlan áldozatok
nyugodalmát”. A lopás óta hónapok teltek el, a rendőrség nyomoz, azonban az eredmény
még várat magára.
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Horvátország Kárpátalja

Megkoszorúzták Petőfi ungvári szobrát
2014. január 3. – Kárpátinfo
2014. január elsején, Petőfi Sándor születésének 191. évfordulóján, az ungvári magyar
főkonzulátus munkatársai egy rövid megemlékezés keretében koszorút helyeztek el a költő
ungvári szobránál.

Magyar kulturális intézet nyílt Zágrábban
2014. január 4. – Nemzeti Regiszter
Horvátország és Magyarország barátságát leginkább a tudományos és kulturális
kapcsolatok erősítésén keresztül lehet elmélyíteni, ezt a célt szolgálja az új Zágrábi Magyar
Intézet - jelentette ki Navracsics Tibor pénteken a horvát fővárosban az intézmény
megnyitó ünnepségén. Navracsics Tibor horvátul és magyarul is elmondott beszédében
kifejtette: „egymás kultúrájának megismeréséhez, a népek közötti, valóban baráti viszony
kialakításához” elengedhetetlen egy ilyen intézet.
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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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