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2014. január 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet
Szerda délben Tomislav Nikolić szerbiai államfő aláírta a parlament feloszlatásáról szóló
rendeletet és az előrehozott köztársasági választásoknak a március 16-ára való kitűzéséről
szóló döntést. Kifejtette, hogy az elmúlt két évben Szerbia komoly lépéseket tett, mint az
ország EU csatlakozásának előkészítése, valamint megújította barátságát „keleten és
nyugaton, északon és délen”, ami az összes állami funkciót betöltő személy, de elsősorban
a kormány érdeme.

„A muravidéki magyarság évtizedes óhaja teljesül”

Vezető hírek

Tomislav Nikolić kiírta a választásokat március 16-ára

Kövér: A szavazófülkében
balassagyarmatiak 1919-ben

ugyanúgy

védtük

a

hazát,

mint

a

2014. január 29. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Kövér László szerint a magyarság 2010-ben ugyanazt a választ adta a szavazófülkékben,
mint a balassagyarmati polgárok 1919. január 29-én: megvédik Magyarországot, megvédik
a hazájukat. A házelnök erről szerdán a Nógrád megyei településen beszélt, ahol 95 éve a
balassagyarmatiak fegyvert fogtak az ott állomásozó cseh katonák ellen, és elérték, hogy a
város Magyarország része maradhatott. A házelnök kifejtette: azért fogadta el az
Országgyűlés Magyarország új alaptörvényét, hogy legyen alkotmányos kerete a magyar
állam újjáépítésének és a magyar nemzet megerősítésének.

Magyarország

2014. január 29. – Népújság
Jövő héten Szlovénia és Magyarország külügyminisztereinek jelenlétében Lendván
megnyitásra kerül Magyarország Konzuli Irodája. Az elmúlt több mint két évtized során a
muravidéki magyarság állandó törekvése volt a magyar külképviselet létesítése. Arról,
hogy az anyaország miért most tette meg a lépést, Szent-Iványi István nagykövettel
beszélgetett a Népújság. Szent-Iványi István, Magyarország szlovéniai nagykövete szerint a
konzuli iroda megnyitásával egyértelműen megmutatkozik Magyarország, a magyar
kormány jó viszonyulása a Muravidékhez, a muravidéki magyarsághoz.

Határesetek
2014. január 30. – Demeter Szilárd – Heti Válasz
Nem egy határátrendeződést nézett tétlenül, illetve támogatott Európa és hazánk az elmúlt
évszázadban. itt volt Németország újraegyesítése, vagy Csehszlovákia szétválása, valamint
egyre többen ismerik el Koszovót független államként. Magyarország többször is
megerősítette, hogy nincsenek területi követelései a szomszédos államokkal szemben,
azonban milyen felfordulást okozna, ha egy kormányzati tisztségviselő az ukrajnai
események, vagy szerbiai állapotok miatt felvetné Kárpátalja, vagy Vajdaság egyesülését
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Winklert és Sógort támogatja az RMDSZ Temes megyei szervezete
2014. január 29. – transindex.ro
Winkler Gyulát és Sógor Csabát támogatja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Temes megyei szervezete az idei európai választások jelöltállítási folyamatában. A Temes
megyei RMDSZ január 27-i elnökségi ülésén döntött e kérdésben. „A szervezet értékeli az
RMDSZ európai parlamenti képviselőinek eddigi munkásságát” – nyilatkozta Halász
Ferenc megyei elnök.

Erdély

Magyarországgal, mint ahogy teszi ezt teljes mellszélességgel Románia Moldovával
kapcsolatban.

Románia kész „politikai ajánlatot” tenni Moldovának
2014. január 29. – Erdély Ma, maszol.ro
Románia moldovai nagykövete, Marius Lazurca kijelentette, hogy „Románia politikai
ajánlatot tehet Moldovának, ha olyan drámai választás elé kerül, mint az Ukrajnában
történt.” „Románia segítséget nyújthat Moldovának a helyzet destabilizálása és az európai
integrációs folyamat fenyegetettsége esetén” – hangoztatta a román diplomata. A
nagykövet nem magyarázta meg, hogy mit ért „politikai ajánlat” alatt, azonban rámutatott,
hogy Traian Basescu román elnök azon útmutatását tartja szem előtt, hogy „gondoskodni
kell arról a térségről, amely az EU-t elválasztja Oroszországtól”.

Segítséget nyújt a választási regisztrációban a háromszéki RMDSZ
2014. január 29. – szekelyhon.ro
Az elmúlt napokban Kovászna megye tizenhét településén mozdította előre a regisztrációs
folyamatot az RMDSZ, és tájékoztatásuk szerint továbbra is nagyon nagy az érdeklődés a
honosítás iránt is. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai a megye
városainak irodáiban valamint falvakon segítettek eddig több száz személynek a
regisztrációs folyamatban. A magyarországi országgyűlési választásokon való részvételhez
szükséges regisztráció mellett a szövetség munkatársai további háromszáz személy
honosítási kérelmének összeállítását is felvállalták.

Mozgósító székely projektek
2014. január 29. – Krónika
Bár még nincs nagyon erős hatása, mindenképpen érződik a két székely megye közös
projektjeinek identitáspolitikai szerepe, valamilyen szinten beindult az egységesítés –
jelentette ki a Krónikának Horváth István szociológus. A Hargita és Kovászna megyei
önkormányzat immár évek óta különít el pénzalapot a székely identitást erősítő,
közösségépítő projektekre, a szociológust ezek identitáspolitikai hasznáról kérdezte a
kolozsvári napilap.
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2014. január 29. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro
A többszörös figyelmeztetés ellenére Marosvásárhelyen továbbra is hemzsegnek a
helyesírási hibáktól az újdonságszámba menő magyar iskolanévtáblák feliratai. A
polgármesteri hivatal az Országos Diszkriminációellenes Tanács és a civil társadalom
nyomására jelentős késéssel, tavaly novemberben kezdte el az addig csak román nyelvű
táblákat két kisebb, román és magyar nyelvűre cserélni. Horváth Kovács Ádám, a Civil
Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) vezetője elmondta, a magyar táblákon az intézmény
neve a román helyesírási szabályok szerint, idézőjelben jelenik meg. Horváth már írásban
és személyesen is jelezte, hogy a két nyelv helyesírási szabályai különböznek, és arra kérte
a városházi illetékeseket, hogy ne rendeljenek több idézőjeles magyar táblát.

Erdély

Románosított magyar iskolanévtáblák Vásárhelyen

Tehetséges, de szegény gyerekek pályázhatnak Ady Endre-ösztöndíjra
2014. január 29. – maszol.ro
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Program
keretében) az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és a
Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület az NTP-ADY-M-13 kódszámú pályázat alapján
nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően
tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Közel 50 ezer embert segítettek a regisztrációban
2014. január 29. – Nyugati Jelen, MTI, Krónika
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kolozs megyei elnöke bejelentette, hogy az EMNP és
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) eddig közel ötvenezer erdélyi magyar
állampolgár választási regisztrációjában nyújtott segítséget. Soós Sándor egy szerdai
kolozsvári sajtótájékoztatón ismertette a regisztrációs segítségnyújtással kapcsolatos
számokat. A sajtótájékoztatóról kiadott EMNP-közlemény szerint az EMNP és az EMNT
azt tervezi, hogy az elkövetkező ötven napban további 50 ezer erdélyi magyarnak a
magyarországi választói névjegyzékbe történő felvételét segítik.

Tiboldi: ne hagyják márciusra!
2014. január 29. – szekelyhon.ro
Arra biztat minden érintettet Tiboldi László, az EMNT alelnöke, hogy február folyamán
regisztráljanak a magyarországi választásokra, különben lemaradhatnak az április
hatodikai magyarországi választásokról. Az EMNT alelnöke ugyanakkor hangsúlyozta,
segítenek papíralapon és interneten is regisztrálni, továbbá naponta vidéki településeket is
felkeresnek, és ott helyben is besegítenek a regisztrációs ívek kitöltésébe. „Nemzeti ügyről
van szó, becsületbeli kötelességünknek tartom, hogy a nemzeti kormánnyal szemben ezt a
válaszlépést megtegyük, ez visszaigazolás a magyar nemzetstratégiával szemben.”
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2014. január 29. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Az idei választási év kihívásairól egyeztetett Marosvásárhelyen Hidvéghi Balázzsal, a
Fidesz külhoni magyarokért felelős stratégiai igazgatóhelyettesével a Magyar Polgári Párt
elnöke, Biró Zsolt. A felek egyetértettek abban, hogy a legfontosabb most, hogy minden
magyar politikai alakulat, civil szervezet egyaránt értse és érezze a határokon átívelő
nemzeti összetartozás kérdésének fontosságát. A magyarországi választásokig hátralevő
időszakra az MPP bővíti a regisztrációval foglalkozó hálózatát. Hargita megyében már a
héten több új ponton indult be a munka, így Csík, Udvarhely és Gyergyószéken is
működnek az irodák.

Erdély

A választási év kihívásairól egyeztetett Marosvásárhelyen az MPP

Hogyan váltak a szélsőségesség terjesztőivé az erdélyi magyar történelmi
egyházak

Tetszik a Maticának a bátorkeszi kampány
2014. január 29. – Új Szó
Sajnálatosnak nevezte a bátorkeszi szlovák alapiskola beiratkozási kampánya kapcsán
megjelent magyar reakciókat a Matica slovenská elnöke. Marián Tkáč elnök nem tartja
helyesnek, hogy többek dehonesztálónak nevezték az iskola érveit, amelyek hibás
magyarsággal próbálták meggyőzni a szülőket, azt állítva, hogy ha szlovák iskolába jár a
gyerek, a járás határain túl sem fog félni megszólalni szlovákul.

Felvidék

2014. január 30. – Adevarul, EuroCom
Bogdan Diaconu a PSD parlamenti képviselője ír arról, hogy „Tőkés László továbbra is a
romániai magyar templomok szószékét használja fel országa befeketítésére és elszakadásra
uszításra.” Véleménye szerint a román törvények túlságosan megengedők, hiszen lehetővé
teszik, hogy „náci emlékművet” avassanak templomok kertjeiben. Ha Románia meg „is
próbálna ellenállni, a romániai magyar történelmi egyházak azonnal egy Amerikáig
elhallatszó panaszt nyújtanak be, amiből a románok barbár viselkedése derül ki, akik nem
hagyják a jó magyar prelátusokat szobrokat állítani Horthynak, a fiának, Nyirő Józsefnek,
Wass Albertnek a székely háborús bűnösök zászlóaljainak és bármilyen nácinak, aki igazán
kedves a magyar egyházaknak.”

A magyar régiók gazdasági fejlődése területi autonómia nélkül erősítheti az
asszimilációt
2014. január 29. – Új Szó
Bár minden felvidéki magyar azt szeretné, ha régiója gazdaságilag erős lenne, a magyarok
lakta területek gazdasági fejlődése, amennyiben területi autonómia nélkül valósul meg,
erősítheti az asszimilációt - mutat rá cikkében az Új Szó. Ha egy nemzetiségek által lakott
vidék jobb gazdasági adottságokkal rendelkezik, felgyorsul a többségi nemzethez tartozók
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Berényi: nem léptetjük vissza Bárdost
2014. január 29. – Új Szó
A Magyar Közösség Pártja nem gondolkodik Bárdos Gyula köztársaságielnök-jelölt
visszaléptetésén – jelentette ki Berényi József pártelnök. A pártvezető elmondta, eddig két
közvélemény-kutatás kedvezőnek bizonyult Bárdos számára, egy pedig kedvezőtlennek.
Ha Bárdos nem jutna be a második fordulóba, akkor a párt majd mérlegeli, hogy kit
fognak támogatni, vagy hogy egyáltalán beállnak-e valaki mögé – tette hozzá.

Felvidék

bevándorlása. Dél-Szlovákia mintegy 400 települése mindmáig azért tudta megőrizni
magyar jellegét, mert túlnyomó részük halódó kistelepülés, ahová nem érdemes
beköltözni.

Mindenhogy lehet, csak magyarul nem?

Azért választunk,
erőviszonyokról

hogy

valós

képet

kapjunk

a

szerbiai

politikai

2014. január 29. – Pannon RTV
Két év után újra parlamenti választási kampány elé néz Szerbia. A választásokat
gyakorlatilag az összes jelentős szerbiai párt szükségesnek tartja, mivel az szerintük
megmutatja a valós politikai erőviszonyokat. A felmérések alapján a Szerb Haladó Párt
tűnik az abszolút esélyesnek. Nem világos még azonban, hogy kikkel fognak kormányt
alakítani a haladók. Egyes források nem zárják ki, hogy az Ivica Dačić által vezetett
szocialisták mégis kormánytényezők maradhatnak. Ami biztosan kész ténynek számít,
hogy a Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul a választásokon.

Vajdaság

2014. január 29. – Felvidék Ma, Kossuth Rádió
Magyarfóbiája van a szlovák belügyminisztériumnak. Utóbbi időkben nem akar bejegyezni
magyar polgári társulásokat. Angolul, franciául, latinul, németül, egyszóval bármilyen
nyelven lehet, csak magyarul nem. A válasz az, hogy a civil szervezet neve része az
alapszabálynak, az alapszabály pedig csak szlovákul adható be. A Szlovákiai Magyarok
Kerekasztalának jogsegélyszolgálata diszkrimináció miatt pert fontolgat, mondta el Lancz
Attila, a jogsegélyszolgálat munkatársa a Határok nélkül c. műsorban.

Miért fontos a választásokon való részvétel?
2014. január 29. – Pannon RTV
Miért fontos szerepelni a magyarországi választói névjegyzéken, miért fontos a
választásokon való részvétel? Ezekre a kérdésekre kaptak választ azok az újvidékiek, akik
részt vettek a Vajdasági Magyar Civil Szövetség rendezvényén. Béres Zoltán, a Vajdasági
Magyar Civil Szövetség elnöke: „A választások éve van, van min gondolkodni, ráadásul
eléggé lanyha szavazópolgárok vagyunk, jó lenne egy kicsit a közösségi érzelmeket
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Hat fogadónap – kilencszáz kérelem
2014. január 29. – Magyar Szó
Csaknem százhatvanan adták át a magyar állampolgárság könnyített úton történő
megszerzésére vonatkozó kérelmüket kedden az adai második helyi közösségben
megtartott kihelyezett konzuli fogadónapon. Ada község területén a mostani már a hatodik
kihelyezett konzuli fogadónap volt, amelyek során összesen mintegy kilencszázan adták át
kérelmüket, hangsúlyozta Kóspál Szabó Emília, az adai önkormányzat munkatársa, aki
elmondta, a nagy érdeklődésre való tekintettel rövidesen újabb fogadónapot is szerveznek
majd Adán.

Vajdaság

felkorbácsolni.” A rendezvény támogatója a magyarországi Rákóczi Szövetség és a Civil
Összefogás Fórum.

Az MNT és a VaMaDiSz tájékoztató körútja: topolyai bemutató
2014. január 29. – Vajdaság Ma
A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramját, az oktatási támogatási
rendszert általában, valamint egy új kiadványt is bemutattak Topolyán a végzősöknek,
előbb mezőgazdasági középiskolában, majd pedig a Dositej Obradović gimnáziumban és
közgazdasági középiskolában. Beretka Katinka, az MNT hivatalos nyelvhasználattal
megbízott tanácsosa, valamint a Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDiSz) képviselői
mutatták be a közösen megjelentett felsőoktatási tájékoztató füzetet. Beretka Katinka
ismertette az ösztöndíjprogrammal, a szerb nyelvi felzárkóztató képzéssel és egyéb
lehetőségekkel kapcsolatos hasznos információkat a végzősökkel. Szó esett az állami
ösztöndíjakról, az önkormányzatok ösztöndíjairól, a diáksegélyező egyesületek
támogatásairól, a kollégium rendszerű ösztöndíjakról és egyebekről.

Nagy a túlkínálat
2014. január 30. – Magyar Szó
December elején kérték az iskolákat arra, hogy a jövő évi iratkozási tervüket küldjék el a
Magyar Nemzeti Tanácshoz véleményezésre. December folyamán az MNT Közoktatási
Bizottsága ezeket a terveket át is nézte, és felvették a kapcsolatot az iskolákkal. – Azt lehet
érzékelni, hogy az iskolák a tanári káderek megőrzése okán alapvetően hatalmas
túltervezésben vannak a szakok tekintetében. Viszont látni kell, hogy a diákszám meg
csökken. Tavaly már több mint 200-zal csökkent a diákok száma az előző évekhez képest,
és további csökkenés tapasztalható. Nagy a túlkínálat. A tartományi adatok szerint 1722
magyar nyolcadikos van, az iskolák által megküldött javaslat szerint pedig 2451 férőhely
van a középiskolák első osztályaiban. Tavaly 1681 nyolcadikos iratkozott be középiskolába
– hallottuk Joó Horti Líviától, a Közoktatási Bizottság elnökétől.

7

2014. január 29. – Népújság
A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepi rendezvényen pénteken este a
lendvai színházteremben kiosztották a 2014. évi kulturális nívódíjakat és elismeréseket, a
muravidéki magyarság legrangosabb kitüntetéseit. Hat személy, illetve két csoport
vehetett át életműdíjat, kitüntetést, nívódíjat: Király Ferenc, Ferenc Grega, Kološa Tanja,
Bíró József, Szabó Mária, Szabotin László, valamint a Domonkosfai József Attila ME
tánccsoportja és a hodosi Árgyélus Gyermeknéptánccsoport.

Muravidék

Főhajtás nívódíjakkal

„Elsősorban az anyaországnak köszönhetően sikeres évet zártunk”
2014. január 29. – Népújság
Kedden az MMÖNK székházában tartotta meg évértékelő sajtótájékoztatóját a muravidéki
magyar csúcsszervezet elnöke, Horváth Ferenc. Az elnök egyben néhány 2014-es évre
vonatkozó programról is tájékoztatta a nyilvánosságot. Horváth Ferenc kifejtette, ha
visszatekintünk az igencsak veszteségesnek mondható 2010-es évre, akkor mindenképpen
elmondható, az elmúlt három évben egy fordulatot sikerült elérni. Az önkormányzat a
pénzügyáramlások elve szerint 2013-ban 415 ezer euró bevételre tett szert, míg a kiadások
megközelítették a 373 ezer eurót, ami 42 ezer euró többletet jelent. A többlet elsősorban a
sikeres pályázatoknak, illetve az oktatási projektre szánt tartalékoknak tulajdonítható.

2014. január 29. – Volksgruppen
Az idei Holokauszt emlékév alkalmából számos szervezet és egyesület is megemlékezik a 2.
Világháborúban történt zsidó ellenes eseményekről, gyilkolásokról. Az ausztriai-magyar
Kerekasztal számos olyan megemlékezésen vesz részt, amelyet a magyar kormány
hirdetett meg a Holokauszt Emlékévvel kapcsolatban. A magyar szervezetek szeretnék
bemutatni a sokrétű magyar – osztrák – zsidó kapcsolatokat. Különösen azokra a megrázó
sorsokra szeretnének rámutatni, amelyek zsidó honfitársaiknak jutottak osztályrészül.
Júniusban a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület rendez zsidó vonatkozású konferenciát
„Zsidó-magyar élet Burgenlandban“ címmel.

Őrvidék

Az ausztriai magyarok és a holokauszt
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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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