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2014. január 24. – MTI, Nemzeti Regiszter
A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint korszakalkotó a Kárpát-Pannon
térség változó etnikai arculata című kiadvány, amelyet valamennyi külhoni és
magyarországi középiskolába eljuttatnak. Erről Répás Zsuzsanna pénteken a fővárosban
beszélt, amikor Kocsis Károly akadémikussal, a Magyar Tudományos Akadémia
Földrajztudományi Intézetének igazgatójával közösen bemutatta az újra kiadott, kibővített
kötetet. Olyan kiadvány született, amely korszakalkotó a tudományosság és a
nemzetpolitika szempontjából egyaránt. Répás Zsuzsanna kiemelte: nagyon fontos, hogy
lássák, miként alakultak az etnikai viszonyok, azért, hogy megértsék a jelenlegi
folyamatokat.

Vezető hírek

Kiadvány a Kárpát-Pannon térség etnikai arculatáról

Új magyar iskola épül Szepsiben
2014. január 25. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk
Idén megkezdődnek az építési munkálatai Szepsi városában annak a magyar iskolának,
amely alapítványi kezdeményezésre, egyházi támogatással, a magyar kormány anyagi
segítségével valósul meg. Az új iskolában a tervek szerint 2015 szeptemberében indulhat
meg a tanítás, jelentette be péntek este Szepsiben a magyar kultúra napja alkalmából
rendezett ünnepségen Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár.

Március 16-ára jelentették be az előrehozott választást
2014. január 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Március 16-án tartják majd meg a rendkívüli parlamenti választást, jelentette ki Zorana
Mihajlović, a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke. Az SNS elnöksége belgrádi ülésén
egyhangúlag elfogadta Aleksandar Vučić pártelnöknek az előrehozott parlamenti
választások kiírására vonatkozó javaslatát. Mihajlović értékelése szerint az előrehozott
választás nem fogja lassítani az európai integrációt, sem pedig a szerbiai reformokat.

A VMSZ önállóan indul az előrehozott parlamenti választáson
2014. január 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szombaton kijelentette, pártja
önállóan vesz részt az előrehozott parlamenti választáson, s hozzátette, semmi ok a
rendkívüli választás kiírására a tartományban. „Megkönnyebbültem a hír hallatán, mert
már mindenkit kifárasztott az a hónapok óta tartó történet, hogy lesznek-e vagy nem
lesznek választások. Úgy gondolom, hogy már olyan mértékben romlottak és zavarosak a
viszonyok, hogy a választás jelentik az egyedüli kiutat” – nyilatkozta Pásztor a Beta
hírügynökségnek.
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2014. január 26. – maszol.ro, MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azt fontolgatja, hogy önálló jelöltlistát állít az európai
parlamenti választásokra, vagy független jelöltként nevezi be a választási versenybe Tőkés
Lászlót, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökét. Az EMNP és az EMNT
elnöksége közösen ülésezett a hét végén a Fehér megyei Torockón, és immár nemcsak
elméleti lehetőségként, hanem a megvalósíthatóság szempontjából is számba vették az EPválasztásokon való részvétel lehetőségét.

Magyarország így győzheti le Trianont
2014. január 26. – Kovács András – MNO
Átfogó és egyben eddig nem ismert tényeket mutat be a romániai magyar kisebbség
történetéből Bárdi Nándor, az MTA Kisebbségkutató Intézete munkatársának napokban
megjelent Otthon és haza című tanulmánykötetete. A kötetben többek között az erdélyi
magyarság politikai szerveződése, a különböző politikai generációk közötti különbségek,
valamint az erdélyi média helyzete is szerepel. A Fidesz kormányra gyakran mondják, hogy
nacionalista, „de életszerűbb, ha csak egy nemzetesítő retorikáról szólunk. Egy nemzeti
kormány komolyan támogatja az oktatást, a kulturális közintézményeket, a közművelődés
hozzáférhetőségét, a tudás alapú társadalmi mobilitást és nem vonja el innen forrásokat.”

Vádat emeltek Kerekes Károly RMDSZ-es képviselő ellen
2014. január 24. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Vádat emelt a bukaresti legfőbb ügyészség Kerekes Károly, az RMDSZ Maros megyei
parlamenti képviselője ellen, mert családtagjait alkalmazta marosvásárhelyi parlamenti
irodájában. A főügyészség pénteki közleménye szerint a honatyát összeférhetetlenséggel
vádolják, amiért fél évtől öt évig terjedő börtönbüntetést szabhat ki a törvényhozók
esetében eljárni hivatott legfelsőbb bíróság.

Erdély Magyarország Vezető hírek

Az önálló indulás lehetőségét fontolgatja az EMNP

Százat tűznének ki az eltávolított uzoni székely zászló helyett
2014. január 24. – Krónika, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Népszabadság
Eltávolították a székely zászlót a Kovászna megyei Uzon község polgármesteri hivataláról
azt követően, hogy a Brassói Táblabíróság a napokban kikézbesítette a lobogó kitűzését
törvénytelennek ítélő határozatát. Az SZNT százat tűzne ki helyette. Ráduly István
polgármester pénteken az MTI-nek elmondta, a pernek pozitív hozadéka is van: a
táblabíróság ugyanis kimondta, hogy a magánszemélyek saját területükön szabadon
használhatják a szimbólumot.
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2014. január 24. – maszol.ro, Krónika
Az erdélyi magyar oktatás minőségét kifogásolja a magyar oktatóknak címzett nyílt
levelében Péntek János nyelvészprofesszor, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke. A
Krónika napilap pénteki számában közölt nyílt levélben Péntek János megállapítja, hogy
az erdélyi magyar közoktatás színvonala, eredményessége, versenyképessége folyamatosan
romlik. „Ezt nem lehet a románokra, a román oktatási rendszerre, a pedagógusok alacsony
bérére vagy éppen a vizsgákon felszerelt kamerákra hárítani” - fogalmazott Péntek János.

Erdély

Péntek János bírálja az erdélyi magyar oktatás minőségét

Négy év felfüggesztettet kapott Nagy Zsolt a postaügyben
2014. január 24. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen
Négy év felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta pénteken a bukaresti legfelsőbb bíróság
hatalommal való visszaélésért Nagy Zsolt volt távközlési minisztert a Román Posta
telekügyében zajló perben. A bíróság súlyosbította az alapfokon kiszabott, három és fél
évről szóló ítéletet. Nagyot tavaly decemberben nem jogerősen öt év letöltendő
börtönbüntetésre ítélte a legfelsőbb bíróság a stratégiai cégek privatizációjával kapcsolatos
bűncselekmények miatt.
Ugyanebben az ügyben Codruţ Sereş egykori gazdasági
minisztert hazaárulás miatt hat, szervezett bűnözői csoporthoz való csatlakozás miatt
pedig további öt év szabadságvesztésre ítélték. Az ítélet ellen a legfelsőbb bíróság öttagú
testületénél fellebbeztek a vádlottak.

Terveznek-e kampányirodákat nyitni a magyar pártok Erdélyben?
2014. január 24. – transindex.ro
Az országgyűlési választások közeledtével gombamód szaporodnak a Jobbik-irodák
Erdélyben. A Transindex kíváncsi volt, hogy a többi magyarországi párt követi-e a példát.

Óriási népességcsökkenéssel kell Európának szembenéznie
2014. január 24. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Szabadság
„2014 a család és a munka összehangolásának az európai éve, ám arra a témára, amellyel
probléma van, mindig csak ragtapasz kerül: rendeznek néhány konferenciát, majd nem
történik semmi” – nyitotta előadását Bauer Edit közgazdász, szociológus, EP-képviselő,
aki pénteken, Kolozsváron Sógor Csaba EP-képviselő, a Petrőczy Kata Szidónia
Evangélikus Nőszövetség és a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely Európai
Beszélgető Estek meghívottjaként tartott előadást Kisebbségi jogok, női esélyegyenlőség az
EU-ban címmel.

Az Udvarhelyszéki RMDSZ is támogatja Sógort és Winklert egy újabb
mandátum elnyerésében
2014. január 24. – Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
Az európai parlamenti választásokon való részvétel és a brüsszeli jelenlét fontossága adta a
témáját az RMDSZ EP-képviselői, Sógor Csaba és Winkler Gyula, illetve az Udvarhelyszéki
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Tőkés kitüntetése – Sürgeti Basescu döntését Corina Cretu
2014. január 24. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen
Felhívást intézett Traian Basescuhoz Corina Cretu román szocialista európai parlamenti
képviselő, aki azt kérte a román államfőtől, ne halogassa tovább Tőkés László román
állami kitüntetésének megvonását. A román EP-képviselő Kolozsváron sajtótájékoztatón
nyilatkozott erről. Cretu szerint Basescunak mielőbb döntenie kell, mert már több mint fél
év telt el Tőkés Lászlónak a vitatott tusnádfürdői nyilatkozata óta.

Erdély

RMDSZ politikusai, Verestóy Attila és Antal István által tartott péntek délelőtti
sajtótájékoztatónak. Az Udvarhelyszéki RMDSZ támogatásáról biztosította az RMDSZ
európai parlamenti képviselőit egy újabb mandátum elnyerésében.

Egyelőre nem lesz román zászló a magyar pártok székházain
2014. január 24. – szekelyhon.ro
Hivatalos felszólításra, várnak a háromszéki magyar politikai alakulatok vezetői a
pártszékházakra kitűzendő román zászló ügyében. Amíg nem érkezik az átirat, addig nem
tesznek eleget a prefektus eddig csak szóban kinyilvánított elvárásának, miszerint a pártok
székházaira kitűzetné a román nemzeti lobogót. Az EMNP talán nem is érintett az ügyben.

Kalákában épül Székelyföld
2014. január 25. – Szőcs Levente – Népszabadság
Hargita megye tanácsa tavaly indította el a maga közmunkaprogramját. Borboly Csaba
megyeelnök tavaly felhívást intézett a lakossághoz, intézményvezetőkhöz, cégekhez, hogy
segítsék az anyagi gondokkal küzdő intézményeket, hogy „kalákában” hozzák helyre,
illetve a működéshez szükséges alapvető feltételeket valósítsák meg. Zólya Zoltán a
program koordinátora elmondta, hogy a program idén is folytatódik és kiterjed más
közintézményekre is, mint a falusi kultúrotthonokra.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. január 25-i számában olvasható.)

Román himnusszal a Kovászna megyei fogyasztókért
2014. január 25. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro
A román himnusz első szakaszát tartalmazó műanyag táblát szereltek fel péntek reggel a
megyei fogyasztóvédelmi hivatal – kétnyelvűen feliratozott – bejáratához, ahova ez
alkalommal két román zászlót is kitűztek. A ceremónián az intézményvezető Mircea
Diacon mellett közvetlen főnöke, a brassói székhelyű regionális központ igazgatója, Sorin
Susanu főfelügyelő is részt vett, elmondása szerint a román állam és kormány iránti
tiszteletből időzítette e történelmi dátumra – Moldva és Havasalföld egyesülésének
évfordulójára – ezt a gesztust, amelyet a fejlesztési régióhoz tartozó minden megyére ki
akar terjeszteni, „a normalitás jeleként”, amit „égbekiáltó” lenne rosszindulatúan
értelmezni.
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2014. január 25. – maszol.ro
Kikerülhet a módosított alkotmány szövegtervezetéből a nemzeti kisebbségek közösségi
szimbólumainak használatát szavatoló cikkely. Erről és más változtatásokról hétfői ülésén
tárgyal a parlamenti alkotmánymódosító bizottság – erősítette meg szombaton a
maszol.ro-nak Máté András képviselő.

Erdély

Mégsem „óvja” majd székely zászlót a módosított alkotmány?

Csíkszeredában ülésezett az Országgyűlés ifjúsági albizottsága
2014. január 26. – Krónika, Erdély Ma, Kossuth Rádió, maszol.ro, szekelyhon.ro
Csíkszeredában tartotta kihelyezett ülését szombaton a magyar Országgyűlés ifjúsági
albizottsága. A kihelyezett tanácskozás egyetlen napirendi pontja a magyarországi
ifjúságpolitikusok és a székelyföldi ifjúsági szervezetek konzultációja volt. Kapus Krisztián
fideszes politikus, a parlament ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága
albizottságának elnöke a kihelyezett ülések fontosságát hangsúlyozta felszólalásában.

A Siculicidium utóélete – Kettős vándorkiállítás nyílt Csíkban
2014. január 26. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Kettős kiállítás nyílt a madéfalvi veszedelem 250. évfordulója tiszteletére a Csíki Székely
Múzeumban szombaton este – az egyik tárlat a bukovinai székelyek vándorlását
dokumentálja, a másik pedig a madéfalvi emlékmű készítői előtt tiszteleg.

Az erdélyi magyar közgyűjtemények rendszerezéséről egyeztettek
2014. január 26. – Krónika
Az erdélyi magyar közgyűjtemények gyűjtési területének összehangolásáról tartott
megbeszélést Kolozsváron az RMDSZ kezdeményezésére létrejött Kulturális Autonómia
Tanács (KAT) és az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) a hét végén. Az erdélyi magyar
közgyűjtemények gyűjtési területének összehangolásáról tartott megbeszélést Kolozsváron
az RMDSZ kezdeményezésére létrejött Kulturális Autonómia Tanács (KAT) és az Erdélyi
Múzeum Egyesület (EME) a hét végén.

A Székely Nemzeti Tanács elnökével tárgyalt a Magyar Polgári Párt elnöke
2014. január 26. – Erdély Ma, Krónika
A felek a Székely Szabadság Napjának előkészületeiről egyeztettek, de szó esett az RMDSZ
által tervezett autonómia-statútumról és a májusi EP választásról is. Biró Zsolt pártelnök
biztosította Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét, hogy a Magyar Polgári Párt
most is – akárcsak minden korábbi közösen szervezett megmozdulás alkalmával –
természetesnek és kötelezőnek tartja az SZNT felhívását mely szerint ezen a napon csakis a
szabadságról, a székely nép autonómiatörekvéséről lehet szó és nem pártok, szervezetek,
vagy ideológia csoportok üzeneteiről.
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2014. január 26. – Erdély Ma, transindex.ro
Tisztújító közgyűlést tartottak szombaton az RMDSZ vajdahunyadi szervezeténél,
nyolcvan RMDSZ-tag vett részt a Magyar Házban megszervezett eseményen. Takács
Aranka helyi elnök újabb két éves mandátumot kapott a városi szervezet élén. Winkler
Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnöke politikai
helyzetelemzésében kiemelte: a Szövetség számára a legfontosabb kihívás az év első
felében az EP-választás.

Erdély

Winkler: Székelyfölddel közösen tudjuk megőrizni képviseletünk súlyát

Erdélyi és vajdasági autonómiaügyek

Jedličková szerint igazságos a kisebbségi kultúra állami támogatásának új
rendszere
2014. január 25. – hirek.sk
Elégedetlen a magyar kisebbség a kisebbségi kultúra támogatására szánt összeggel, melyet
a 13 kisebbség között első alkalommal osztottak szét a 2011-es népszámlálási adatok
alapján meghatározott kulcs szerint. A magyar kisebbség képviselői elégedetlenek, hisz az
idén csaknem 617 ezer euróval kaptak kevesebbet, mint az elmúlt években. Az új kulcs a
magyar szervezetek szerint igazságtalan.

Felvidék

2014. január 26. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Süket csend. Ez a válasz Bukarestből, ha az autonómia ügyéről van szó. Erről beszélgetett
Sükösd Levente, a Kossuth Rádió munkatársa a Székely Nemzeti Tanács elnökével. Izsák
Balázs szerint törvényes keretek között, de a polgári engedetlenség, és a jog minden
eszközével küzdeni fognak a bukaresti hatalom kisebbségellenes tervei ellen.

Akcióban az Érsekújvári Magyarok
2014. január 25. – Felvidék Ma
Érsekújvárott a napokban pótolják a hiányzó magyar utcanévtáblákat. Az Érsekújvári
Magyarok csoport folyamatosan dolgozik a további kezdeményezésein az anyanyelvünk
védelme érdekében.

Beíratás az első osztályba Kassán
2014. január 25. – Felvidék Ma
A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola már kitárta
kapuit a beiratkozásra váró jövendőbeli kis elsősök előtt. Az idén 22 gyereket írattak be
első osztályba.
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2014. január 26. – MTI, bumm.sk
Szombaton tartották a Párkány közelében fekvő Libád községben a hagyományossá vált
Felvidéki Magyar Bált. A rendezvény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Az
ünnepségen beszédet mondott Berényi József, az MKP elnöke és Völner Pál, Magyarország
infrastruktúráért felelős államtitkára, valamint részt vett az eseményen Bárdos Gyula, az
MKP köztársaságielnök-jelöltje.

Felvidék

Berényi bocskaiban jelent meg a Felvidéki Magyar Bálon

Egynyelvűsítene a belügy
2014. január 26. – Új Szó
Szelektíven értelmezi a törvényeket a belügyminisztérium. Néhány magyar civil szervezet
bejegyzése azért késik, mert a hivatalnokok nem hajlandók iktatni a kétnyelvű, szlovák–
magyar elnevezésű társulásokat, holott az államnyelvtörvény erre lehetőséget ad.

Időközi helyhatósági választások: az MKP három polgármestert szerzett

Reakciók az alkotmánybírósági döntésre
2014. január 24. – Magyar Szó
A Szerbiai Alkotmánybíróság néhány nappal ezelőtt a nemzeti tanácsokról szóló törvény
két szakaszát teljes egészében, további nyolc szakaszt pedig részben alkotmányellenesnek
nyilvánította. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége szerint a nemzeti
tanácsokról szóló törvény körüli események komoly aggodalmakra adnak okot. Hasonló
hangnemben íródott a Magyar Remény Mozgalom közleménye. A párt vezetőségének
állásfoglalása szerint a nemzeti tanácsokról szóló törvény alkotmánybíróság által frissen
megnyirbált változata immár a személyi elvű autonómia legalapvetőbb követelményeit
sem elégíti ki. Szerbia ezzel a szerzett kisebbségi jogokat csorbítja, véli az MRM.

Vajdaság

2014. január 26. – Felvidék Ma, bumm.sk
Három, magyarok által lakott település is érdekelt volt a január 25-én, szombaton sorra
kerülő időközi önkormányzati választásokon, amelyet az ország csaknem harminc
településén rendeztek meg. Nagymagyaron, Farnadon és Vékén is az MKP jelöltjei győztek.

Alkotmánybírósági jogfosztás
2014. január 26. – Magyar Szó
A Szerbiai Alkotmánybíróság a közelmúltban alkotmányellenesnek nyilvánította a nemzeti
tanácsokról szóló törvény több rendelkezését. A jogszabály két szakaszát teljes egészében,
további nyolc szakaszt pedig részben helyeztek hatályon kívül. Korhecz Tamás, a Magyar
Nemzeti Tanács elnöke elismerte, hogy az alkotmánybíróság döntése csalódottságot
okozott, hiszen ismét bebizonyosodott, hogy Szerbiában túlságosan gyakran érvényesül az
egy lépést előre, egy lépést hátra elv, ugyanakkor nem véli úgy, hogy a nemzeti tanácsokról
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Megnyílt a Jobbik szabadkai irodája
2014. január 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Délvidéki Csoportja pénteken délután megnyitotta
szabadkai irodáját, az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatót azonban betiltotta a rendőrség. A
helyszínen levő három rendőr végül azonban nem avatkozott be, így Szávay István
megtarthatta a sajtótájékoztatót. Szávay kijelentette, nem elégedett a kisebbségi jogokkal
Szerbiában, különösen amikor a helyi magyarságról van szó.

Vajdaság

szóló törvény végzetes döfést kapott volna. A cikk részletesen beszámol arról, hogy mit
jelent a gyakorlatban az alkotmánybírósági döntés.

VMSZ: A vajdasági magyarok sem a szerb, sem a magyar nacionalizmus
zászlóhordozói nem voltak és nem is lesznek
2014. január 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Megdöbbenéssel figyeljük azokat az eseményeket, amelyeket a magyarországi parlamenti
választások örve alatt a Jobbik visz véghez Vajdaságban – áll Pásztor Istvánnak, a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének közleményében. Nézeteit és eszmeiségét
illetően a szélsőjobbhoz közel álló magyarországi párt hétvégi szabadkai irodanyitása
olyan cselekedet, amely a vajdasági magyaroknak nagyon is ismerős a kilencvenes évekből,
amikor mások, jelesül a szerb szélsőjobb kívánta a vajdasági magyarokat ágyútölteléknek
használni, téves csatatérre küldeni, saját, önző, a kirekesztésre irányuló politikájának
megvalósítása céljából – fejti ki pártja véleményét Pásztor István.

Szeged: Megemlékezés a délvidéki magyar népirtás 69. évfordulóján
2014. január 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A vajdasági magyarság és a nemzet nagy utat tett meg 1944-45-től idáig – jelentette ki
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke vasárnap Szegeden. Ezen az úton
nem fordíthat vissza bennünket senki, de még sok feladatunk van - mondta a vajdasági
tartományi képviselőház elnöki posztját is betöltő politikus a Megemlékezés a délvidéki
magyar népirtás 69. évfordulóján című rendezvényen. Pásztor István hangsúlyozta: a
történteket nem lehet "visszanyomni" a feledés homályába, az elmúlt években olyan
lépések történtek, amelyek a közbeszéd részévé tették az 1944-45-ös eseményeket.

Tavaszra elkészülhet az a jelentés, amely a nemzeti kisebbségek jogairól és
helyzetéről szól Európában
2014. január 26. – Pannon RTV
Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője még 2012 júliusában
adta be az erre vonatkozó indítványt. A jelentés a kisebbségvédelemmel kapcsolatos jó
gyakorlatot és példákat, valamint a jelenlegi helyzetet tartalmazza majd több ország
vonatkozásában, köztük Szerbia esetében is. A jelentés és a témával összefüggő,
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Átterjedt a tüntetés Kárpátaljára is
2014. január 25. – MTI, Kitekintő
Több mint ezren tüntettek pénteken Ungváron a polgármesteri hivatal épülete előtt Viktor
Pogorelov polgármester lemondását követelve. A Kárpátalja megyei néptanács
megalakítását tervezik a kormányellenes tüntetők az ukrán ellenzéki pártok helyi
politikusainak vezetésével, a tiltakozók ennek érdekében blokád alá vették a megyei állami
közigazgatási hivatal épületét.

A nyugalom megőrzésére szólította Kárpátalja lakosságát a megye
kormányzója

Kárpátalja

ajánlásokat tartalmazó határozatjavaslat a márciusi bizottsági ülés után kerül az Európa
Tanács Parlamenti Közgyűlése elé várhatóan áprilisban.

2014. január 25. – MTI, hirado.hu
Nyugalomra és a stabilitás megőrzésére szólította fel Kárpátalja lakosságát szombaton
Olekszandr Ledida, az ukrajnai megye kormányzója, aki kormányellenes és kormánypárti
tüntetők előtt beszélt Ungváron. Közölte, hogy az ellenzéki tüntetők közül bárkit hajlandó
a hivatalában fogadni és meghallgatni, mert kompromisszumra törekszik. Hangsúlyozta,
hogy a soknemzetiségű Kárpátalját mindig a tolerancia jellemezte, s a lakosság elutasítja
az erőszakot.

Barikádvárost építettek a tüntetők Ungváron
2014. január 26. – hirado.hu
A kárpátaljai megyei közigazgatási hivatal előtti téren sátrakat húztak fel, amit hóval teli
zsákokkal vettek körül. A helyszínen mintegy másfél ezren tüntetnek, és Olekszandr
Ledida kormányzó lemondását követelik. Az ungvári „barikádvárosban” magyarok is
voltak nap közben. A Híradó által megkérdezettek azt mondták, nem pártokhoz kötődnek,
azért mentek ki a térre, mert elegük van az állami terrorból és abból, hogy Kijevben már
hat embert ölt meg a rendőrség.

Két megyében betiltották a kormányzó Régiók Pártját és a Kommunista
Pártot
2014. január 26. – MTI, Kárpátalja Ma
Betiltotta a Viktor Janukovics elnök mögött álló Régiók Pártja és a kommunista párt
működését területén két nyugat-ukrajnai megye, Ternopil és Ivano-Frankivszk. A két
egymással szomszédos megyében a hétvégén tartott rendkívüli megyei tanácsüléseken
fogadták el a képviselők azon előterjesztést, amely szerint a kormánypárt, és az őket
kívülről támogató kommunisták tevékenysége ellentmondásban van a nemzeti érdekekkel,
valamint sérti az ukrán állampolgárok jogait és szabadságát.
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72-es számú Széchenyi István cserkészbál
2014. január 26. – Volksgruppen
Január 25-én került megrendezésre a bécsi 72-es számú Széchenyi István cserkészcsapat
és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházsközség közös Farsangi bálja Bécsben. A már
tradicionálisnak számító bál idén is színes programmal várta az érdeklődőket. Idén 250 fő
érkezett a magyar egyházközség által biztosított díszterembe.

Megszűnik az utolsó magyar lap is Dél-Amerikában
2014. január 24. - Lukács Csaba - MNO
Megszűnik az utolsó magyar lap is Dél-Amerikában
Zuhanórepülésben van az argentin gazdaság, és a sűrűsödő bajok hatnak a magyar
közösségre is: márciusban megszűnik az utolsó latin-amerikai magyar sajtókiadvány, az
Argentínai Magyar Hírlap. A hírt a január–februári kettős számban jelentette be Haynalné
Kesserű Zsuzsánna kiadó-főszerkesztő, aki kilenc évig, száznyolc számon keresztül vezette
a havonta megjelenő lapot.

Kárpátalja
Őrvidék

2014. január 26. – MTI
Aggodalmának adott hangot a Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős helyettes
államtitkára amiatt, hogy a hírek szerint ultraradikális csoportok indultak Nyugat-Ukrajna
több megyéjéből Kárpátaljára. Egyelőre ott még nem tartunk, hogy a magyar közösséget
közvetlen támadás érte volna vagy érné, de úgy gondoljuk, amennyiben a fejlemények
Kárpátalján is erőszakos fordulatot vesznek, mindenképpen megvan az esélye annak, hogy
olyan irányban eszkalálódik a helyzet, amelyben a magyar kisebbség is céltáblává fog válni
– mondta Takács Szabolcs.

Diaszpóra

Ukrajnai tüntetések – Takács Szabolcs: félő, hogy a magyar kisebbség
céltáblává válik
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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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