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2014. január 22. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet, Népszabadság
Nem született döntés a szlovák állampolgársági törvény alkotmánnyal való
összeegyeztethetőségéről az Alkotmánybíróság szerdai nyilvános ülésén Kassán, mivel a
testület a meghallgatásokat követően elnapolta a döntéshozatalt. Az Alkotmánybíróság a
döntéshozatal kihirdetésének időpontját február 26-ra tűzte ki. A törvény megvizsgálását
még 2011 szeptemberében kezdeményezte a pozsonyi törvényhozás 30 ellenzéki
képviselője, arra hivatkozva, miszerint a szlovák alaptörvény szavatolja, hogy akarata
ellenére senkit nem lehet megfosztani szlovák állampolgárságától, így az állampolgársági
törvény nem tartalmazhat ezzel ellentétes hatású kitételt.

Vezető hírek

Állampolgársági törvény: elnapolta a döntéshozatalt az Alkotmánybíróság

Kövér: A hungarikum minőséget és értéket jelent
2014. január 22. – MTI, Nemzeti Regiszter, Magyar Hírlap
Minden hungarikum története olyan sikertörténet, amely egyfelől az egész nemzet
számára minőséget jelent, és ami ezért összeköt mindannyiunkat. Másfelől olyan
sikertörténet, ami a külföld számára is értéket jelenthet, a magyar látásmód, gondolkodás,
ízlés sikerét – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a magyar kultúra napja
alkalmából rendezett ünnepségen szerdán a Parlamentben.

Kisebbségkutatás 2013. évi 4. szám
Az elmúlt év végén megjelent a Kisebbségkutatás című folyóirat 2013/4-es száma. A
lapszámban többek között a Kárpát-medencei magyar közösségek többségi nyelvű
iskolaválasztásának problémáját tárják fel a szomszédos országok kutatói. A kutatás során
minden régióban egy, a magyarság számaránya szempontjából szórvány és tömb
településen készültek interjúk szülőkkel, gyerekekkel, tanárokkal. A tanulmányok
elérhetők a Nemzetpolitikai Kutatóintézet honlapján, az alábbi linken:

Egynaposra tervezhetik az európai választásokat és a referendumot
2014. január 22. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Az eredeti elképzelésekkel ellentétben nem két, hanem egynaposra tervezhetik az európai
választásokat és az alkotmánymódosításról szóló referendumot – nyilatkozta tegnap Liviu

Erdély

2014. január 22. – MTI, hirado.hu
Öt kontinens több mint százezer magyarja szavalta egyszerre a Himnuszt a Magyar
Kultúra Napján. Az „Együtt szaval a nemzet” akcióhoz csaknem 900 iskola csatlakozott. A
versmondókat az interneten kapcsolták össze.

Magyarország

Öt kontinensen százezren szavalták a Himnuszt
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Erdély

Dragnea, a Szociáldemokrata párt ügyvezető elnöke. Azt mondta: a Szociál-liberális
Szövetség vezetősége ezt a változatot is latolgatja, figyelembe véve, hogy egyre többen
vélekednek úgy, hogy a két napot felölelő szavazási lehetőség nemhogy növeli, hanem
ellenkezőleg, csökkenti a választási kedvet.

Ezek a csángó oktatási program buktatói
2014. január 22. – maszol.ro
Nincsenek magyar szakos tanárok, nagy a fluktuáció a pedagógusok körében, egyes
helyszíneken hiányoznak a legelemibb oktatási feltételek, máshol a helyi hatóságok, az
iskolaigazgató és tanárok egy része igyekszik ellehetetleníteni a magyar nyelvoktatást – a
Csángó Oktatási Program legfontosabb buktatói. Mindezekre az a jelentés világított rá,
amelyet egy Csángóföldön készített felmérés alapján állított össze az MTA
Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete. A kutatást Papp Z. Attila,
az intézet igazgatója vezette.

Több lesz az összevont osztály
2014. január 22. – szekelyhon.ro
A költségcsökkentő intézkedések miatt a következő tanévtől nő az összevont osztályok
száma Hargita megyében, de az alacsony gyerek- és diáklétszám miatt tanintézetek
összevonására is sor kerülhet ősztől.

Helyén van a megyezászló, de a prefektus levetetné
2014. január 22. – szekelyhon.ro
Több rendben is felszólította már Kovászna Megye Tanácsát a háromszéki prefektus,
Dumitru Marinescu, hogy távolítsák el a homlokzatról a megye lobogóját, a vonatkozó
bírósági határozat értelmében. Tamás Sándor szerint önszántukból ezt biztos nem teszik
meg.

Ingyentelkek a Szalontára hazatérőknek
2014. január 22. – Krónika
Ingyenesen igényelhetnek 150–400 négyzetméteres háztelket Nagyszalontán a 35 év alatti
romániai állampolgárok az önkormányzattól, míg a magyar anyanyelvűek ingyen
építkezési terveket is kapnak az RMDSZ helyi szervezetétől.

MOGYE: többismeretlenes németországi terjeszkedés
2014. január 22. – Krónika, szekelyhon.ro
Bár a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szenátusa egyöntetű
szavazattal fogadta el a németországi tagozat létesítését, az intézmény oktatói nem sokat
tudnak a majdani kihelyezett karról. Mint kiderült, Leonard Azamfirei rektor még a
kollégáinak sem volt hajlandó elárulni, melyik németországi egyetemi központban
képzelte el az új tagozat beindítását.
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2014. január 23. – Krónika
Két 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.

Erdély

EMTE: két szak Udvarhelyen

A Jobbik erdélyi jelenlétére apropóul: a turulmadár kergetése
2014. január 23. - Adevarul, EuroCom
A Románia címerén is megtalálható turulmadár olyan teremtmény, amelyik – a legenda
szerint – a magyarok őse volt. Sajnos, akárcsak sok más jelképet, a magyar szélsőjobboldal
a turult is kisajátította magának. Többek között a nemrég Kolozsváron helyi szervezetet
létrehozó Jobbik is. A következőkben arról olvashatnak, hogy miként tiporják lábbal –
fantazmagóriákkal a fejükben – a magyar szélsőségesek a jelen tényeit és a múlt értékeit.

Hogyan utánozzák a székelyek a magyar urak agresszív politikáját
2014. január 23. - Bogdan Diaconu - Adevarul, EuroCom
Hivatalosan bejelentették a március 10-i székely autonómiapárti tüntetést. Mi értelme van,
amikor a szélsőségesek március 15-én amúgy is azért fogják törni magukat, hogy az
Összmagyarság Napján létezésük egyetlen céljára, Románia szétszakítására
emlékeztessenek minket? Egyszerű a magyarázat: a székelyek ideológusai azt az agresszív
magyar politikát utánozzák le, melynek a múltban a székelyek is áldozatai voltak, amikor
Magyarország elnyomó Királysága ellen harcoltak.

Autonómiát románoknak?
2014. január 23. – Csinta Samu – Heti Válasz
Tekintélyes mértékű költségvetési és határozathozatali autonómiát ajánlott Hargita megye
a székelyföldi románoknak, azonban Ioan Lacatusu a Kovászna és Hargita megyei
Románok Civil Fórumának ügyvezető elnöke szerint ez csak arra, hogy a Hargita megyei
magyar vezető precedenst teremtsen, amire később a magyar igények követelésekor
hivatkozhat, „ne kínáljon senki a románságnak autonómiát Románia közepén.” Nem
támogatják a területi autonómia ügyét azonban ahhoz, hogy a magyarok önrendelkezését
támogassák gesztusokat várnak a székelyföldi vezetőktől, amelyek a helyi románság
érdekében történnek.
(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. január 23-i számában olvasható.)
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2014. január 22. – MTI, hirek.sk
Komoly viták tárgyát képezi az állampolgársági törvény a szlovák alkotmánybíróságon
belül, amit az is jelez, hogy a testület nem mert dönteni az üggyel kapcsolatos beadványról
- jelentette ki Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. „A jogi érvek és a
nemzetközi figyelem játszott szerepet abban, hogy most nem mertek dönteni” - mondta az
EMT elnöke, aki szerint az, hogy a testület elnapolta a döntést, részint reménykeltő,
másrészt pedig arra utal, hogy az illetékesek „érzik, hogy ezt nem tudják belső ügyként
kezelni”.

Felvidék

Lomnici: nem mert dönteni a szlovák alkotmánybíróság

A 10% alatti jelöltek érdektelenek
2014. január 22. – bumm.sk
A pártjelöltek relatíve rossz szereplése azt mutatja, hogy a pártok elszakadtak
választóiktól, vélik neves politológusok az első releváns államfő-választási felmérésekre
reagálva. Bugár Béla szerint az MKP vitte el Pavol Hrušovský szavazóit.

Bárdos Gyula államfőjelölt Kassán
2014. január 22. – Felvidék Ma
Kassára látogatott Bárdos Gyula köztársasági elnök-jelölt. A választókkal történt
találkozón egyebek mellett elmondta: „Minél sikeresebbek leszünk, annál komolyabban
vesznek bennünket. Ehhez már az is hozzájárult, hogy 46.000 aláírást gyűjtöttünk össze.
Igaz, összességében 52.000 aláírást kaptunk, de a hiányosakat nem adtuk le. A
parlamentben azt mondták, ilyen jól előkészített petíciót még nem láttak! Kétnyelvű
nyomtatványokat készítettünk. Ez persze bizonyos rizikót jelentett, de az MKP Országos
Tanácsa egy emberként állt ki e mellett. Ez egy nagyszerű lehetőség. Ha nem fogadják el,
akkor ez jelzésértékű lenne. Elfogadták. Így most már hivatalosan lehet kétnyelvű petíciót
benyújtani.”

Tucatnyi magyar programot támogatott az MMA Kassán

Közel száz újvidéki tüntetett az erőszak ellen
2014. január 22. – Vajdaság Ma
Mintegy száz újvidéki gyűlt össze szerda este a Szabadság téren, hogy az Újvidéken egyre
gyakoribb, fiatalkorúak körében elkövetett erőszak ellen tiltakozzon. A Svetozar Miletić

Vajdaság

2014. január 22. – MTI, hirado.hu
Több tucatnyi magyar vonatkozású koncert, kiállítás, filmvetítés és egyéb kulturális
program várt a Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013 rendezvénysorozat közönségére; a
Magyar Művészeti Akadémia (MMA) ezek közül több mint tíz esemény megrendezésében
vett részt.
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Megkezdte felsőoktatási tájékoztató körútját az MNT és a VaMaDisz
2014. január 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az újvidéki Bogdan Šuput Képzőművészeti Középiskola és a szabadkai Svetozar Marković
Gimnázium végzősei vehették kézbe elsőként a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági
Magyar Diákszövetség Felsőoktatási tájékoztató füzetét. A továbbtanulást népszerűsítő
kampány során a következő hetekben minden magyar nyelven tanuló végzős középiskolást
megszólítanak majd.

Vajdaság

szobornál gyertyákat gyújtottak, amelyeket nyíl alakban helyeztek el, a nyíl pedig a
Városháza felé mutatott. A tüntetők között a városi ellenzéki párt tisztségviselői és
aktivistái, valamit egyes nem kormányzati egyesületek aktivistái voltak.

Megalakult a Vajdaság statútumát kidolgozó munkacsoport

Tovább nyomoz a rendőrség a várdaróci soviniszta randalírozás ügyében
2014. január 22. – Új Magyar Képes Újság
Tizenkét személy ellen folytat eljárást a rendőrség a múlt hét végén történtek miatt,
amikor is magyarellenes fenyegetések, szidalmazások mellett gépkocsikat, ablakokat és
kerítéseket rongált meg randalírozó fiatalok egy csoportja Várdarócon. Az ügyre azonnal
reagált a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, és azóta is figyelemmel kíséri
a rendőrségi nyomozást.

A magyar kultúra napja Zágrábban
2014. január 22. – Új Magyar Képes Újság
Az év elején megnyitott Zágrábi Magyar Intézet a magyar kultúra napja alkalmából január
21-én „…egyszerűen az, hogy létezel, mozdítja meg itt és most a világot” címmel irodalmi
estet tartottak. Sokcsevits Dénes, a magyar intézet vezetője az est kezdetén elmondta,
szeretné a horvát közönséggel is jobban megismertetni Pilinszky műveit. A huszadik
század egyik legjelentősebb magyar költőjének a verseit horvát és magyar nyelven Gyurity
István és Vidákovics Szláven színművészek mondták el. Az est érdekessége volt, hogy

Horvátország

2014. január 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap
A tartományi képviselőházban szerdán megalakult az a munkacsoport, amelynek feladata
Vajdaság statútuma munkaváltozatának kidolgozása, valamint az alapokmánynak a
szerbiai alkotmánnyal való összehangolása lesz. A szerbiai alkotmánybíróság a tavalyi év
végén elvitatta a tartományi statútum kétharmadának jogszerűségét és alkotmányosságát
és hat hónapos határidőt szabott az alkotmánnyal való összehangolásra. A
munkacsoportot a parlamenti frakciók javaslatára Pásztor István, a tartományi
képviselőház elnöke nevezte ki. A Vajdasági Magyar Szövetség Korhecz Tamást javasolta a
munkacsoportba.
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2014. január 22. – Új Magyar Képes Újság
Árpád-házi Szent Margit napját január 18-án ünnepeljük, a spliti Sveti Dujamkatedrálisban ebből az alkalomból 2000 óta ünnepi szentmisére kerül sor a HMDK Splitdalmát megyei egyesületének és a spliti magyar tiszteletbeli konzulnak köszönhetően. A
szentmisén túl már 18 évvel ezelőtt indítványoztunk egy magyar és horvát nyelvű
emléktábla-állítást a születési helyén, a klisszai sziklavárban. A tábla viszont már másfél
évtizede a székhelyünkön porosodik, ugyanis a helybéliek azóta is akadályozzák
elhelyezését – nyilatkozta Fontányi Árpád Split-Dalmát megyei magyar kisebbségi
képviselő.

„Elértük-e már a mélypontot?”
2014. január 22. – Népújság
Hétfőn Göncz László Nemzetiségi képviselő a Bánffy Központban megtartotta az év első
képviselői fórumát, amelyen a térség időszerű társadalmi és politikai helyzetét elemezte,
emellett szó esett a muravidéki magyarság mozgásteréről, megmaradási esélyeiről,
valamint az együttélési normákról is. A képviselő hagyományosan az ország aktuális
általános helyzetének taglalásával kezdte el a fórumot.

Magyar RTV-műsorok programbizottsága: elégedettek a megvalósítással

Horvátország

Szent Margitra emlékeztek Splitben

Muravidék

Kölcsey Himnuszát megírásának a 191. évfordulóján Željka Čorak fordításában horvátul, a
horvát himnuszt pedig magyar fordításban hallhatta az esemény közönsége.

Caracasban - az összetartozás jegyében
2014. január 22. – Nemzeti Regiszter
A caracasi Magyar Ház a világ határon kívüli mintegy ötmilliós magyarságának az egyik
legnagyobbjaként nyitott ki, a megalapításának az ötlete az 1950-es évekre tehető. A
Magyar Ház központi szerepet tölt be a venezuelai magyarság életében, változatos

Diaszpóra

2014. január 22. – Népújság
A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottsága elégedett a két
szerkesztőség (TV, MMR) tavalyi munkájával, és egyhangúlag fogadta el a gyártási és
programterv megvalósításáról szóló beszámolót. A programbizottság sikeresnek
minősítette a lendvai rádió és a tévéstúdió munkáját. A 2013-as gyártási és programterv
áttekintése során – leginkább az utolsó három hónap került terítékre, mert az előző
időszakokat már megvitatták – a tagok külön dicsérettel illették a két stúdió jubileuma
alkalmából készített műsorokat.
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programjaival igyekszik mindent korosztályt megszólítani és otthont nyújtani a közösség
minden tagjának.
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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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