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2014. december 20. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, MTI, hirado.hu, transindex.ro,
Erdély Ma, mno.hu
Petícióban szólították fel a Sepsiszentgyörgyön tüntető magyarok a román kormányt
pénteken arra, hogy hagyjon fel a magyar jelképek üldözésével. A székelyföldi városban
ötödik napja vonultak a prefektusi hivatal elé a tüntetők, és a himnusz éneklésével
tiltakoztak egész héten az ellen, hogy a megye (azóta leváltott) prefektusa bírságot szabott
ki a magyar himnusz eléneklése miatt. A szervezők szerint pénteken több mint ötezer
ember vonult a prefektusi hivatal elé egy-egy 250 méteres magyar, illetve székely zászlóval,
és többször elénekelték a magyar himnuszt. A magyarul, románul és angolul felolvasott
petícióban felszólították a bukaresti kormányt: ne szítson ellentéteket a Székelyföldön élő
románok és magyarok között azzal, hogy elemi jogokat vitatnak el a magyar közösség
tagjaitól.

Vezető hírek

Petíciót intézett a kormányhoz a több mint ötezer szentgyörgyi
himnuszéneklő

Klaus Johannis az új államfő

Szigetünk békéje
2014. december 20. – Magyar Nemzet
Többség és kisebbség együttélésének kérdése soha el nem évülő problémakör a Kárpátmedencében. A térséget átszabó nagy háború századik évfordulóján a Magyar Nemzet arra
kért határon túli magyar írókat és a többségi írótársadalom képviselőit, 2014 karácsonyán
szóljanak ennek az együttélésnek a színéről és visszájáról. Kárpátalja vonatkozásában Vári
Fábián László és Vaszil Huszti, Erdélyről Florin Bican és Lakatos Mihály, Felvidékről Hizsnyai
Zoltán, míg Vajdaságból Farkas Adrienne és György Zsombor írásai teljes terjedelemben a
Magyar Nemzet 2014. december 20-i számában olvashatók.

Magyarország

2014. december 21. – Krónika, transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro,
Nyugati Jelen, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
A politikai és a szociális ellátó rendszerek reformját, valamint a korrupcióellenes küzdelem
fontosságát, az ezekről való konzultációt emelte ki legfőbb céljai közül vasárnap
ünnepélyes eskütételét követően Klaus Johannis, Románia új államfője. A novemberi
államfőválasztást a jobbközép erők jelöltjeként megnyerő politikus a parlamentben, a
törvényhozás két házának tagjai előtt, ünnepi ülésen esküdött fel az alkotmányra, miután
Augustin Zegrean, az alkotmánybíróság elnöke felolvasta a taláros testület határozatát,
amellyel hivatalossá nyilvánította a november 16-i elnökválasztás eredményét.

2

2014. december 19. – Krónika, szekelyhon.ro
Elkészültek a kézdivásárhelyi minorita rendház helyreállítási tervei, az épületben a Böjte
Csaba vezette Szent Ferenc Alapítvány által működtetett szakiskolát hoznak létre. A
projektet Tövissi Zsolt csíkszeredai építész mutatta be csütörtök délután a támogatók és a
sajtó jelenlétében. A kézdivásárhelyi önkormányzat közleménye szerint Fejér László Ödön
RMDSZ-es parlamenti képviselő és Bokor Tibor polgármester kezdeményezésére abból a
célból jött létre a GyerekKéz Baráti Társaság, hogy Böjte Csaba ferences szerzetes és a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány megkeresésével újra létjogosultságot adjanak az egykori
minorita rendház épületének.

Erdély

Szakiskolát terveznek a felújítandó kézdivásárhelyi minorita rendházban

Böjte Csaba 2600 árvájának hozott szaloncukrot Áder János felesége
2014. december 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, mno.hu, Krónika
Böjte Csaba által létrehozott dévai Szent Ferenc Alapítvány angyalváró ünnepséget
rendezett szombaton a parajdi sóbányában, amelyen mintegy 2600 gyereket láttak
vendégül. A rendezvényen részt vett Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök
felesége, aki szaloncukrot hozott a gyerekeknek.

Paksot bombázta volna Ceauşescu 1989-ben?
2014. december 19. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Magyar Hírlap, Magyar
Nemzet
Egy könyv szerint Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor 1989 nyarán a paksi
atomerőmű elleni rakétatámadást készített elő. Erről Szőczi Árpád újságíró Temesvár – A
romániai forradalom kitörésének valódi története című könyv szerzője beszélt, amikor
pénteken Temesváron bemutatták a kötetet. Az MTI beszámolója szerint a romániai
diktatúra bukását kutató újságíró a budapesti történeti levéltárban bukkant 2013
novemberében egy olyan magyar hírszerzői jelentésre, amely arról szólt, hogy Nicolae
Ceauşescu 1989 nyarán hét rakétát telepített a Kolozsvár melletti szászfenesi katonai
egységbe, amelyeket a paksi atomerőműre állíttatott rá.

Az RMDSZ örül a marosi és kovásznai prefektusváltásnak
2014. december 19. – Krónika, hirado.hu, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Méltányolja az RMDSZ a román kormánynak azt a döntését, hogy leváltotta a Kovászna és
a Maros megyei prefektust – jelentette ki pénteken az MTI-nek Kovács Péter, az RMDSZ
főtitkára. A politikus elmondta, a két megye prefektusával kapcsolatban kifogásokat
fogalmaztak meg, amit Victor Ponta miniszterelnöknek is tolmácsoltak. Méltányolják a
kormányfő lépését, aki „a szövetség érveit elfogadva cserélte le a prefektusokat”. A Hargita
megyei magyar prefektus leváltása és alprefektussá való kinevezése azzal áll
összefüggésben – magyarázta –, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonult. Kovács Péter szerint
az RMDSZ számára elfogadható ez a csere.
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2014. december 19. – transindex.ro
Pozitív fejleménynek értékelte a Transindexnek Ballai Zoltán, a a református püspökség
gazdasági igazgatója azt a tegnapi marosvásárhelyi önkormányzati elvi határozatot, amely
1,2 millió lejt különített el a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak és a Református
Kollégiumnak otthont adó épület felújítására. „Az elvi döntés alapján, amennyiben
elfogadja az önkormányzat a 2015-re szóló költségvetést, akkor végre túlléphetünk ezen a
lehetetlen állapoton, ami az épület lepusztult állapota miatt jött létre. Így adták vissza, és
mi igyekeztünk javítgatni az épületen, visszaforgatva a pénzt, amit az épületért kaptunk, de
hát nem lehet több ezer négyzetmétert felújítani a rendelkezésünkre álló pénzből” –
mondta Ballai.

Erdély

Végre van kilátás a Bolyai Farkas Elméleti Líceum épületének a felújítására

Csak jövőre hirdetnek ítéletet Nagy Zsolt perében
2014. december 19. – transindex.ro, maszol.ro
Január 5-re halasztotta az ítélethirdetést Nagy Zsolt hazaárulási perében a Legfelsőbb
Bíróság és Semmítőszék, olvasható az ICCJ honlapján. A bíróság ma hallgatta meg az
utolsó védőbeszédeket, valamint a vádlottakat a stratégiai privatizációs perben. A bíróság
szerdán 15 órán keresztül hallgatta meg a DIICOT-ügyészt és néhány védőügyvédet. Az
ügyészség a legmagasabb kiszabható büntetést kéri minden vádlott esetében.

Antal: jó törvények kellenek, nem személycserék
2014. december 19. – Erdély Ma, Háromszék
Marius Popica jól ismeri az etnikai gondokat, melyek leváltásával nem oldódnak meg –
jelentette ki Antal Árpád, aki szerint a sűrű prefektuscserék helyett jó, egyértelmű
törvények kellenének. „Mi mindig azt mondtuk, nem a prefektus nemzetisége a fontos,
hanem az, hogy olyan törvények legyenek ebben az országban, amelyek biztosítják
számunkra, hogy teljes jogú román állampolgárként, magyar nemzetiségű európai
polgárként élhessünk” – nyilatkozta a politikus.

Bogdan Diaconu: engem is halállal fenyegettek
2014. december 20. – maszol.ro
Halállal és a Magyar Gárda bosszújával fenyegették meg a Facebook-oldalán – állítja
Bogdan Diaconu képviselő. A nacionalista román politikus erről számolt két nappal azután
be, hogy Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester Facebook-oldalát halálos
fenyegetések és gyűlölködő, trágár kommentek árasztották el. Antalt azután fenyegették
meg, hogy Bogdan Diaconu megosztotta a saját Facebook-oldalán a magyar politikus
fényképalbumát a prefektúra épülete előtt tartott himnuszéneklésről.

4

2014. december 21. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma
„Számos kisebbségi törekvés anyagi támogatásában történt előrelépés a 2015-ös állami
költségvetés kidolgozása során az RMDSZ javaslatára. Ennek értelmében az Etnikumközi
Hivatal évi költségvetése 536 ezer lejjel emelték az idei évhez viszonyítva, annak
érdekében, hogy a Hivatal problémamentesen tudja lebonyolítani programjait. Egy másik
nagyon fontos megvalósítás az Oktatási Minisztérium éves költségvétésének 1,4 millió
lejjel történő megemelése, amely egy kisebbségi szakmai továbbképző központ
létrehozását teszi lehetővé a pedagógusok számára” – tájékoztatott Erdei-Dolóczki István
Szatmár megyei parlamenti képviselő, a Költségvetési, pénz- és bankügyi bizottság tagja.

Erdély

Megemelték a kisebbségi támogatásokat a költségvetésben

SZNT: nem térhet vissza az állami terror!
2014. december 21. – szekelyhon.ro, Krónika
„Az államelnök-választás második fordulója után felerősödtek és megsokasodtak
Székelyföldön Románia kormányának magyarellenes lépései” – véli a hétvégén
Marosvásárhelyen kelt nyilatkozatában az SZNT elnöke. Izsák Balázs a sepsiszentgyörgyi
székely-magyar közösség ellen irányuló provokációkat említi, amelyek a székely zászló és –
előzmény nélküli módon – a magyar himnusz ellen irányulnak.

Temesvár 25 – Tőkés a lyukas román zászlót is kitűzte Váradon
2014. december 21. – Krónika
„A romániai szabadság szimbólumaként, a Ceauşescu-rezsim, a nemzeti kommunizmus
felett 25 évvel ezelőtt aratatott diadalunk jelképeként emeljük magasba a lyukas román
zászlót” – fogalmazott Tőkés László, amikor szombaton késő délután kitűzte a forradalmi
lobogót nagyváradi irodája homlokzatára. Az európai parlamenti képviselő, az általa
vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett megemlékezésen hozzátette: most
attól a ponttól kellene újraindulni, ahonnan 25 évvel ezelőtt tettük. Emlékeztetett, hogy
idén ősszel rendre kitűzte a székely, az uniós, valamint a forradalmi magyar zászlót, hogy a
most elhelyezett lyukas román lobogóval kiegészüljön, és teljessé váljon az értékrend.
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke hozzátette, a forradalmi zászló nem
csupán a szabadság szimbóluma, a szolidaritás és az áldozat jelképe is egyben.

Leszavazták Ferdinándot – Szent László-szobrot kér az RMDSZ
2014. december 21. – Krónika
A szociáldemokraták (PSD) és az RMDSZ-frakció tartózkodása miatt megbukott Ilie
Bolojan nagyváradi polgármester azon határozatterve, amely alapján Ferdinánd király
szobra került volna a partiumi megyeszékhely Szent László terére. Ritli Csongor ezért
javasolta is az ülésen, hogy állítsák vissza Szent László szobrát. Mircea Mălan
alpolgármester szerint ugyanakkor ez megbolygatná az uniós támogatással finanszírozott
átalakítási munkálatokra elkészített tervet, ezért ennek megvitatását a liberálisok egy
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Új idők?
2014. december 21. – Bálint Eszter – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Az elmúlt időszakban a kilencvenes évekre emlékeztető
jogtiprásoknak vagyunk szemtanúi, a rendszerváltás 25. évfordulóján még ott tartunk,
hogy bírság jár a magyar himnusz elénekléséért, jelképeinket pedig bírósági ítéletek
kényszerítik le a közintézmények homlokzatáról. És nemcsak onnan. A Székelyföldön a
napokban ezrek tiltakoztak a hatalom hozzáállása miatt. Ebben a kontextusban
Johannisnak állást kell foglalnia. Az pedig, hogy mit üzen majd először államfőként a
magyaroknak, sokat el fog árulni arról, hogy mit várhatunk tőle”.

Erdély

következő alkalomra halasztották. Elképzelése visszautasítása miatt az RMDSZ sem hagyta
jóvá a Ferdinánd királyra vonatkozó projektet, amelyet azonban várhatóan a jövő év során
ismét napirendre tűznek majd.

Lojalitást és szolidaritást kértek

MKP: karácsony és évértékelés Diószegen
2014. december 19. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja karácsonyi évzáró és évértékelő rendezvényt tartott Diószegen,
melyen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Berényi József
évértékelő beszédében visszatekintett az elmúlt egy évre, mely során négy választásokon
mérettetett meg az MKP. Potápi Árpád János köszöntőjében leszögezte, a magyar
kormány Szlovákiában az MKP-t tartja stratégiai partnerének. Az államtitkár örömét
fejezte ki, hogy az MKP sikeresen szerepelt a megyei, az európai parlamenti, az államfői és
az önkormányzati választásokon, és azt kívánta az MKP-nak, hogy másfél év múlva a
szlovákiai törvényhozás részese legyen.

Felvidék

2014. december 21. – szekelyhon.ro
Több százan gyűltek össze a csíkszeredai Szabadság téren vasárnap délután, hogy a
forradalom hőseire emlékezzenek. A rendezvényen ugyanakkor tízpontos petíciót olvastak
fel a kormányhoz címezve, amelyben a székelyföldi és az erdélyi magyarok
megmaradásához szükséges alapvető jogokat követeltek.

Eggyel kevesebb teher a magyar diákokon
2014. december 19. – Új Szó
Jövő ősztől ismét csak egy idegen nyelv lesz kötelező az alapiskolákban. Az angolt
harmadiktól oktatják kötelezően, ez így is marad. A jelenleg hetediktől kötelező második
idegen nyelvet viszont nem erőltetik, derül ki az oktatási miniszter szavaiból, aki tegnap az
új kerettantervekről beszélt. Juraj Draxler az enyhítés bevezetését a kisebbségi tannyelvű
iskolák diákjainak tehermentesítésével indokolta. Mint mondta, tudatosítani kell, hogy a
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Orosch bosszút állt a komáromi bencéseken
2014. december 19. – Új Szó
Ján Orosch nagyszombati érsek a komáromi bencések tudta nélkül júliusban
egyházmegyéjére íratta a rend ingatlanjait. A vagyonuktól nem tudta, ezért a
jogalanyiságuktól fosztotta meg Ján Orosch a bencéseket. Miután az ügyészség
megszüntette a Komáromi Kataszteri Hivatal bejegyzését, amelyben a Nagyszombati
egyházmegye 660 hektárnyi bencés tulajdont íratott magára, az érsek kérte a komáromi
rendház jogalanyiságának megszüntetését. Ján Orosch jogtalan lépései miatt a bencések a
főügyészséghez fordultak. Egyházjogi szakértők szerint a lépés jogellenes.

Felvidék

hazai iskolákban a diákok egy részének már a szlovák is idegen nyelv. „Mivel otthon egy
másik nyelvet használnak. Nem lenne helyénvaló elvárni ezektől a diákoktól, hogy a
harmadiktól kötelező angol mellett egy újabb idegen nyelvet tanuljanak” – jelentette ki
Draxler.

Altusz Kristóf helyettes államtitkár pozsonyi látogatása
2014. december 21. – Felvidék Ma
Altusz Kristóf, európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár december
18-án Szlovákiában folytatott megbeszéléseket. A konzultációk célja a kétoldalú gazdasági
és politikai kapcsolatok előmozdítása volt. A Magyar Közösség Pártja vezetőségével
folytatott eszmecsere keretében a helyettes külügyi államtitkár tájékozódott a szlovákiai
magyar közösség aktuális helyzetéről és célkitűzéseiről.

Rugalmasabb támogatási rendszert ígér a kormányhivatal

Pásztor István leváltását követeli Čanak Ligája
2014. december 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) követelni fogja Pásztor Istvánnak a tartományi
házelnöki posztról való leváltását – jelentette be Nenad Čanak, az LSV elnöke. Szavai
szerint Pásztor szeptember, október és november folyamán három alkalommal árulta el
tartományi koalíciós partnereit. Čanak külön felrótta Pásztornak, hogy nem jelent meg a
tartományi képviselők tiltakozásán, amelyen Borislav Novakovićnak, a Demokrata Pár
(DS) frakcióvezetőjének vizsgálat fogságban tartását ellenezték. Čanak szerint az LSV-t

Vajdaság

2014. december 21. – Felvidék Ma
A kisebbségi kultúrák támogatása 2015-ben rugalmasabb lesz, mint az előző években,
amikor is sok esetben alapos késéssel kapták meg pénzüket a nyertes pályázók. Ezt ígéri
kisebbségi kormánybiztos hivatala. A pályázatok elbírálását, a pénzek folyósítását is
szeretnék gyorsabb ütemben végezni. A hivatal szerint ezt az igyekezetüket támasztja alá
az a tény is, hogy a jövő évi pályázatok benyújtási határidejét két héttel előbbre hozták.
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Pásztor István: Ha kezdeményezik a leváltásomat, nem támogatjuk a
költségvetést
2014. december 20. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) nem fogja támogatni a jövő évi tartományi
költségvetést, amennyiben a képviselőház következő ülésének napirendjén szerepelni fog
Pásztor Istvánnak a tartományi parlament elnöki tisztségéről való leváltására vonatkozó
követelés. „A VMSZ csak akkor kész támogatni a tartományi költségvetés javaslatát, ha a
képviselőház keddre bejelentett ülésének napirendjén nem fog szerepelni a házelnök
leváltására vonatkozó követelés. Ellenkező esetben Bojan Pajtić kabinetje a VMSZ hét
képviselőjének támogatása nélkül marad” – közölte Pásztor István tartományi házelnök, a
VMSZ elnöke a Politika belgrádi napilapnak nyilatkozva.

Vajdaság

illeti a meg a tartományi parlament elnöki tisztsége a képviselőik számát tekintve, de –
mint fogalmazott – a DS ezt a helyzetet a választások után átengedte a VMSZ-nek.

A szabadkai Népszínház magyar társulata a művészeti vezető leváltását kéri
2014. december 19. – Vajdaság Ma
A színészek nyilatkozatban tájékoztatják a közvéleményt az intézmény körüli sajnálatos
fejleményekről, és a magyar társulat a művészeti vezető leváltását kéri: Az utóbbi
napokban-hetekben (ismét) közbeszéd tárgyává vált a szabadkai Népszínház magyar
társulata. Ezek a narratívák gyakran méltatlan és ízléstelen szövegkörnyezetben említik a
társulat nevét, csúsztatásokat, féligazságokat, valótlanságokat tartalmaznak, olvasható a
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben, amelyet a szabadkai Népszínház magyar
társulatának tagjai írtak alá. Ezért úgy gondoljuk, nemcsak jogunk, de egyben erkölcsi
kötelességünk is tájékoztatni a közvéleményt, mi történik a színház körül, mit gondolunk
erről mi, a társulat, mit szeretnénk elérni és mit megakadályozni. Ennyivel tartozunk – a
közönségünknek – írja a közlemény.

Az MNT ajándékot oszt a rászorulóknak, emellett támogatja a könyvtárakat
és az újságírókat
2014. december 19. – Vajdaság Ma
Ajándékcsomagokat oszt a nemzeti tanács a szociálisan nehéz körülmények között élő
vajdasági magyaroknak – jelentette be mai sajtótájékoztatóján Hajnal Jenő, a Magyar
Nemzeti Tanács elnöke. Az MNT 125 hátrányos helyzetű család karácsonyához járul hozzá
liszttel, cukorral, babbal, mézzel, gyümölccsel és olajjal. A tartós élelmiszert 25 község
területén 100 helységben osztják ki az elkövetkező napokban. Magyarországi támogatásból
165 millió forinttal járul hozzá a Magyar Nemzeti Tanács a szabadkai Avilai Nagy Szent
Teréz-székesegyház homlokzatának felújításához. A templom az épület süllyedése miatt
középen megrepedt, az épület így veszélyessé válhat. A tornyokon és a homlokzaton
tervezett munkálatokat az időjárási körülmények kedvezővé válásával kezdik meg.
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2014. december 20. – Magyar Szó
Szerda este a vajdasági kötődésű, közelmúltban elrajtolt Press Szó internetes magazin
készítői voltak a zentai Zen kávézóban a Nyitott fórum közéleti vitasorozat harmadik
estjének a vendégei. Az esten Tőke Jánosnak, a Magyar Szó sportszerkesztőjének
kérdéseire válaszolva Csillik Blanka, Kiss Anita és Laskovity J. Ervin mutatták be az
olvasók körében mind népszerűbb online médiumot, és a beszélgetés során felmerült több,
a vajdasági magyar média helyzetével kapcsolatos kérdés is.

Vajdaság

Terítéken a Press Szó és a magyar média

Óbecsén is osztott csomagot az MNT
2014. december 20. – Magyar Szó
Óbecse község néhány nagycsaládosához is eljutottak a Magyar Nemzeti Tanács
karácsonyi csomagjai. Szilágyi Edit, Stefaniga Csaba és Szilágyi Miklós Péterrévén B.
Varga Zoltánékat és öt gyermeküket, Bácsföldváron a három gyermeket nevelő Németh
családot látogatta meg, Óbecsén pedig a népes Szakáll családnál tették tiszteletüket, ahol a
meghatott szülők fogadták a vendégeket. A gyerekcsomagok mellett a családok annak is
örülhettek, hogy a haladománynak köszönhetően igazi karácsonyi menü kerülhet majd az
ünnepi asztalra.

Az MNT százhuszonöt családnak tette szebbé a karácsonyát
2014. december 21. – Pannon RTV
Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Csóka, Zenta és Ada községek rászoruló családjait
ajándékozta meg a karácsonyi ünnepek alkalmából szombaton az MNT. A Magyar Nemzeti
Tanács alelnöke elmondta, megtiszteltetésnek érzi, hogy személyesen adhatta át a
szeretetcsomagokat a családoknak. „Embereken, családokon segítünk, segítünk anyagilag,
hiszen ez a majd hatvan kilós csomag segítséget ad az ünnepi előkészületekben, de mi is
olyan lelki feltöltődést kapunk, hisz annyi családot megismertünk a mai nap folyamán,
akiknek ez mind testi, mind lelki segítség is, hiszen kiemeltük az összetartást, a családnak
a fontosságát, az ünnepnek a fontosságát, hogy a mindennapjainkat mennyivel szebbé és
jobbá tudja tenni, ha figyelünk egymásra, és segítünk a családokon” – hangsúlyozta Nyilas
Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke.

Megbékélés a felemelkedés kulcsa
2014. december 20. – Népszabadság
Történelmi megbékélést a Kárpát-medencében! – címmel indított közös programot 2007ben a História, az MTA Történettudományi Intézete és a Budapesti Európa Intézet. Glatz
Ferenc a folyamat kezdeményezője abból indult ki, hogy a határok eltűnése
együttműködésre ad lehetőséget és együtt többre megyünk. A következő lépés 2009-ben
egy magyar-szerb történészbizottság létrehozása volt. A magyarok által elkövetett újvidéki
vérengzés tényei és adatai már a háború alatt nyilvánosságra kerültek és a bűnösök egy
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Vajdaság

részét már akkor elítélték. Azonban szerb partizánok által elkövetett vérengzésekre nem
derült fény. 2013. június 24-én a szerb parlament elfogadta azt a nyilatkozatot, amelyben
elítélték a magyarok elleni vérengzéseket és 2014. november 2-án eltörölték a kollektív
bűnösségről szóló rendeletet.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. december 20-i számában olvasható.)

2014. december 19. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Magyarországnak mint szomszédos országnak politikailag és gazdaságilag is stabil, erős
Ukrajnára van szüksége - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
pénteken Kijevben azon a sajtótájékoztatón, amelyet ukrán kollégájával, Pavlo Klimkin
külügyminiszterrel tartott megbeszélésüket követően. Közölte, hogy Magyarország 21 fővel
vesz részt az EBESZ ukrajnai missziójában, amelynek működéséhez további 100 ezer
euróval járult hozzá. Elmondta, hogy a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági
együttműködés újradinamizálása érdekében Magyarországon az a döntés született, hogy a
magyar Eximbank ismét finanszírozza az Ukrajnába irányuló magyar exportot. Szavai
szerint egyetértettek ukrán kollégájával abban, hogy a magyar-ukrán határon fel kell
számolni az átkelőknél gyakran kialakuló méltatlan helyzetet. Hangsúlyozta, hogy fel kell
gyorsítani a határátlépést, ezért megkezdték az előkészületeket a közös határellenőrzés
megteremtésére. Kérdésre válaszolva az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy új átkelőt
kívánnak a közeljövőben létrehozni a magyar-ukrán határon.

Kárpátalja

Szijjártó Péter: Magyarországnak stabil, erős Ukrajnára van szüksége
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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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