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Vezető hírek

Tőkés: tovább él a hungarofóbia
2014. január 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Magyar
Hírlap, Magyar Nemzet
Tőkés László szerint a Románia Csillaga érdemrend becsületbíróságának a kitüntetése
visszavonását kezdeményező határozata nemcsak a személye ellen irányuló vádiratnak,
hanem magyarellenes kiáltványnak illik be, amelyet nem szabad nem komolyan venni. Az
erdélyi európai parlamenti képviselő mindezt keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján
jelentette ki, megerősítve a Krónika hétfői számában közölt információt, miszerint
jogorvoslatért fordult a bukaresti táblabírósághoz a grémium döntése miatt.

Kövér László részt vett a madéfalvi megemlékezésen
2014. január 7. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Krónika, Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet
Magyarország többé nem lesz hűtlen a székelységhez, a magyar állam többé nem fordul
szembe nemzetével - jelentette ki a magyar Országgyűlés elnöke kedden, a 250 évvel
ezelőtti vérengzés helyi emlékművénél tartott megemlékezésen, a székelyföldi Madéfalván.
Kövér László a hűség fogalmára építette beszédét. Magyarország 2010-ben megválasztott
vezetői nevében beszélve kijelentette, a madéfalvi veszedelem után elmenekült székelyek
emléke „arra kötelez, hogy soha ne bízzuk közösségi ügyeinket hűtlen vezetőkre”. Úgy
vélte, nem szabad megengedni, hogy „Bukarestben, Budapesten vagy Brüsszelben mások
döntsenek rólunk, nélkülünk”.

Kelemen: a madéfalvi veszedelem nem kudarc volt, csak cinikus népirtás
2014. január 7. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
Több százan gyűltek össze ma délelőtt Madéfalván, hogy leróják tiszteletüket az ártatlan
áldozatok emléke előtt. „A kétszázötven évvel ezelőtti történésekről, amikor ártatlan és
védtelen embereket, férfiakat, nőket és kisgyerekeket gyilkoltak le bécsi parancsra magyar
segédlettel az akkori idők hatalmasai még azt sem mondhatjuk el, hogy kudarc, vagy bukás
lett volna. Egyszerű tömegmészárlásról beszélhetünk, cinikusan kiagyalt népirtásról a szó
legszorosabb értelmében” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Kelemen Hunor szövetségi
elnök. Kiemelte, a kétszázötven évvel ezelőtti véres történések drámaiságát az is pontosan
jelzi, ahogy annak emlékét megőrizte és ápolta a közösség.

Martonyi János újranyitotta a Santiago de Chile-i magyar nagykövetséget
2014. január 8. – MTI, Nemzeti Regiszter
Martonyi János külügyminiszter január 5. és 7. közötti chilei hivatalos látogatása során
újranyitotta a Santiago de Chile-i magyar nagykövetséget. Martonyi János ismertette, hogy
a magyar kormány a globális külpolitikai nyitás keretében a latin-amerikai térségre
megnövekedett figyelmet fordít, ennek keretében erősíteni kívánja a térség országaival a
gazdasági, tudományos és oktatási együttműködést.
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A nemzet így fennmarad
2014. január 8. – Bándy Péter – Demokrata
Nem volt felesleges az elmúlt három és fél év hiszen többek között letette állampolgársági
esküjét az 500 ezredik magyar állampolgár is. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
szerint ahhoz, hogy egy nemzet fennmaradjon nem lehet csupán a határokon belül élő
magyarokkal törődni. Kiemelte, hogy a magyarság egy háromlábú székhez hasonlítható,
amely három lábat, a határokon belül, a határokon kívül a Kárpát-medencében és a
diaszpóra magyarságot jelent. „Bármelyik láb elesik, a szék eldől.”
(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2014. január 8-i számában olvasható.)

Magyarok sodrásban
2014. január 8. – Ágoston Balázs – Demokrata
Felpezsdül a magyar nemzetpolitika 2013-ban. Félmillió honosított magyar tette már le az
állampolgársági esküt, illetve több mint 80 ezer határon túli magyar kérte felvételét a
választási névjegyzékbe. Azonban nem enyhültek a szomszédos országok magyarellenes
reflexei. A cikk végigveszi a szomszédos országokban bekövetkező változásokat és
magyarellenes megnyilvánulásait.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2014. január 8-i számában olvasható.)

Toró T. Tibor: a kormány állambiztonsági kockázatnak tekinti az erdélyi
magyarokat
2014. január 7. – Erdély Ma, Magyar Hírlap
Toró T. Tibor elnök a magyarság legitim autonómiatörekvései ellen intézett támadásnak
nevezte a becsületbíróság, Tőkés Lászlóval szemben meghozott döntését. Szerinte
Tusnádfürdőn kérte Magyarország védhatalmi szerepvállalását Erdély fölött, semmivel
nem kért többet, mint azt a védelmi szerepet, amit Románia is gyakorol a Szerbiában
kisebbségben élő Timok-völgyi románok felett. Véleménye szerint a becsületbíróság
Romániát járatja le azzal, hogy korrupt politikusai helyett a temesvári forradalom hősétől
akarja visszavenni a kitüntetést.

Ágyúdörgéssel emlékeztek Madéfalván a veszedelemre
2014. január 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság
Ágyúdörgést utánzó robajjal emlékeztek kedd hajnalban a székelyföldi Madéfalván a 250
évvel ezelőtti vérengzésre, amely madéfalvi veszedelemként vonult be a köztudatba.
Madéfalván és megannyi más székelyföldi településen is éjfélkor megkondultak a
harangok a több száz áldozatot követelő vérengzés áldozatainak emlékére.
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Antal: egyre több a provokáció Sepsiszentgyörgyön
2014. január 7. – Krónika
Egyre több az etnikai indíttatású provokáció Sepsiszentgyörgyön – véli Antal Árpád, a
város polgármestere, aki arra kéri a jóérzésű románokat és magyarokat, hogy legyenek
bölcsek, és ne válaszoljanak ezekre. Az elöljáró elmondta továbbá, arra kérte a rendőröket,
hogy minél hamarabb kerítsék elő a szilveszteri incidens többi főszereplőjét is.

Diszkriminációt kiált a zászlólengető
2014. január 7. – Krónika
Diszkriminációval és hivatali visszaéléssel vádolja a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrséget az
a dobollói férfi, akit 500 lejre bírságoltak meg rendzavarás miatt, mert december elsején
fellépett a magyar adventi ünnepség szabadtéri színpadára, és ott egy román zászlót
lengetve azt kezdte kiabálni, hogy ez román föld.

Változott a restitúciós jogszabály
2014. január 7. – Erdély Ma
Változott néhány előírás a hazai közvélemény és a nemzetközi politikum által is sürgetett
romániai restitúció kapcsán. Tavaly év végén jelent meg a Hivatalos Közlönyben a
vonatkozó törvény módosítása. Elvileg a teljes restitúciós folyamat gyorsabb befejezését
célozza mindez, bár sokan bírálják az egészet, látszatintézkedésnek mondva.

Csodákat tett egy Facebook-felhívás a szórványban
2014. január 7. – maszol.ro
Máramaros megye szórványmagyar iskoláinak felét sikerült ellátni magyar meséket
tartalmazó dvd-vel, került 6 darab dvd- és videólejátszó is, illetve rengeteg könyv egy
rendkívül sikeres közösségi akciónak köszönhetően, amely 2013 december végén
pezsdítette összefogásra a magyar anyanyelvű Facebook-felhasználókat.

Az udvarhelyiek érdekében „acsarkodik” az MPP
2014. január 7. – szekelyhon.ro
Az ésszerű tervezés és a konkrét célok megfogalmazásának hiányát tartja a jelenlegi
városvezetőség legnagyobb mulasztásának a Magyar Polgári Párt önkormányzati
képviseletének frakcióvezetője. Gálfi Árpád szerint a „székely főváros” mind fejlesztések,
mind az életszínvonal szempontjából lemaradt a többi székelyföldi városhoz képest.

Hegedüs Csilla: a kultúra és a közösségépítés támogatandó
2014. január 7. – maszol.ro
Az RMDSZ Főtitkárságának első újévi ülésén kiértékelték a Kulturális Főosztály elmúlt évi
tevékenységét, valamint áttekintették 2014-es cselekvési tervüket. Hegedüs Csilla
kultúráért felelős főtitkárhelyettes elmondta: a kulturális tevékenységek támogatása,
szervezése révén, valamint a közösségépítés jegyében az általa vezetett főosztály 2013-ban
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több kiemelten fontos programot bonyolított le, számos kulturális rendezvényt és
konferenciát szervezett, valamint képviseltette magát különböző fesztiválokon,
könyvvásárokon és szakmai fórumokon.

Azonosították a háromszéki román politikus magyar bántalmazóit
2014. január 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro
A háromszéki rendőrség azonosította azt a két sepsiszentgyörgyi tizenéves fiút, akik
szilveszter éjszaka megvertek egy román nemzetiségű helyi politikust. Nicoleta Marin
szóvivő arról tájékoztatta lapunkat, hogy a nyomozók kedden délután azonosították az
elkövetőket, viszont csak nevük kezdőbetűit hozták nyilvánosságra.

Továbbra is az autonómiát szorgalmazzák
2014. január 7. – szekelyhon.ro
Balázs Attila, Johann Taierling és Ferencz Attila, az EMNP és az EMNT képviselői közel
kétórás sajtótájékoztatót tartottak, amin az elmúlt év eseményeit elemezték és szót ejtettek
az idei tervekről.

Magyar osztályok szűnnek meg
2014. január 8. – Krónika
Nem fog mindenki tapsolni a Bihar megyei tanfelügyelőség és a nagyváradi önkormányzat
közös helyi oktatásügyi stratégiájának – ismerte el tegnapi sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan
polgármester, amikor Daniel Negrean főtanfelügyelő társaságában bemutatták a
2014/2015-ös tanévre tervezett, osztálycsökkentéssel és profilátszervezéssel járó
beiskolázási elképzelést. Az átszervezések révén várhatóan a magyar osztályok száma is
csökkenni fog.

„Megbékélési” modellek
2014. január 8. – Borbély Zsolt Attila – Demokrata
Nem ért egyet Brobély Zsolt Zárug Péter azon kijelentésével, hogy a Tőkés László által kért
magyar védhatalmi státusz a magyarországi jobboldalon is értetlenséget váltott volna ki,
hiszen ez a törekvés már 1993 óta bőségesen adatolható és a védőhatalom követelése
nagyjából egyidős az autonómiaprogrammal. Szerinte nem Tőkés kijelentése tesz rosszat a
törékeny román-magyar békével kapcsolatban, hanem a román fél, pillanatnyi taktikai
megfontolásának van alárendelve a két ország viszonya.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2014. január 8-i számában olvasható.)
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Összegyűlt a 15 ezer támogató aláírás Bárdos Gyulának
2014. január 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Összegyűlt a Magyar Közösség Pártja pozsonyi székházában a Bárdos Gyula
köztársaságielnök-jelöltségéhez szükséges 15 ezer aláírás. A Magyar Közösség Pártja
(MKP) Facebook-oldalán olvasható bejegyzés szerint a szükséges 15 ezer aláírásnál
várhatóan sokkal több gyűlik majd össze.

Folytatja beiratkozási körútját a Via Nova ICs
2014. január 7. – hirek.sk
A Via Nova Ifjúsági Csoport 2014-ben is folytatja beiratkozási körútját, melynek célja a
magyar szülők tájékoztatása és meggyőzése a magyar iskola előnyeiről. A Via Nova azokba
a magyar iskolákba és óvodákba látogat el a Beiratkozási Körút alkalmával, amelyek
csatlakoztak a kezdeményezéshez. A Bethlen Gábor Alap által nyújtott pályázati forrásból
finanszírozott körút Szencen és Pozsonypüspökin kezdődött.

Folytatódik a felvidéki beiratkozási program
2014. január 7. – hirek.sk
A felvidéki iskolai beiratkozások esedékessége folytán a Rákóczi Szövetség a 2014/2015-ös
tanév magyar iskolakezdői számára is meghirdeti beiratkozási ösztöndíj-pályázatát. A
program a tavalyi évhez hasonlóan minden magyar iskolakezdőre vonatkozik Szlovákia
területén. A Rákóczi Szövetség a pályázatot továbbra is a magyarországi civil társadalom és
az önkormányzatok adományaira alapozva hirdeti meg.

Állampolgársági törvény módosításában nem várható magyar-szlovák
megállapodás

Vajdaság

2014. január 7. – InfoRádió, Felvidék Ma, Magyar Nemzet
„Komoly lehetőségeket jelent a szlovák és a magyar kormány közötti jelenlegi konstruktív
viszony, amelyben a kölcsönös érdekek mentén a felek meg tudják találni az
együttműködési pontokat” - hangsúlyozta Szarka László történész az InfoRádió Aréna
című műsorában, aki szerint ki kell használni ezt a „kegyelmi állapotot”, hogy a nagy
dolgokban is szülessenek megállapodások. Úgy véli, az állampolgársági törvény
módosításában ez nem várható, hiszen a tervezet szerint Szlovákia lényegében csupán
engedélyt ad a szlovákiai magyarok áttelepülésére, ha fel akarják venni a magyar
állampolgárságot.

A Szerb Haladó Párt előrehozott választásokat akar - Vučić még kéreti magát
2014. január 7. – Vajdaság Ma
Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke tegnap kijelentette, a párt
elnökségének nagyobb része az előrehozott parlamenti választásokat szorgalmazza, de ő
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ezt ellenzi. Vučić az SNS székházában megtartott karácsonyi ünnepségen azt mondta:
hálás az elnökség tagjainak, hogy tiszteletben tartják az előrehozott parlamenti
választásokkal kapcsolatban tanúsított „óvatosságát és visszafogottságát”. Arra a
megismételt kérdésre, hogy mikor hoz az SNS döntést a rendkívüli parlamenti választással
kapcsolatban, Vučić azt felelte, hogy a párt elnöksége hamarosan dönt erről.

„Dolgozni és ne választásokat követelni!”

Őrvidék Muravidék

2014. január 7. – Magyar Szó, Pannon RTV
Ivica Dačić kormányfő, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke szerint inkább mindenkinek a
munkára kellene összpontosítania, és nem a rendkívüli parlamenti választások kiírását
követelnie. A miniszterelnök elmondta, az előrehozott választásokról nem a kormány,
hanem a kormánykoalíciót alkotó politikai pártok fognak dönteni. A kormány végzi a
munkáját – nyilatkozta a kormányfő.

Az emberjogi biztos szerdán Lendvára jön
2014. január 7. – RTV Slovenija Hidak
Vlasta Nussdorfer emberjogi biztos szerdán Lendván tart kihelyezett fogadóórát, amelynek
keretében találkozik az előre bejelentkezett polgárokkal, a magyar nemzeti közösség
képviselőivel, a polgármesterrel, majd este a könyvtárban bemutatja legújabb könyvét,
amely 2013 decemberében jelent meg.

Csúcsszervezet - „Viribus Unitis a mottónk”
2014. január 7. – Volksgruppen
Tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját az Ausztriai Független Magyar
Kultúregyesületek Csúcsszervezete. 1983-ban azzal a céllal alakultak, hogy erősítsék az
Ausztriában élő magyarok közötti összefogást és lehetőséget biztosítsanak mindenkinek a
magyar kultúra ápolására. Az egyesület 2014-ben is ebben a szellemben munkálkodik
majd. Programokban és teendőkben gazdag évet várnak.
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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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