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Kaotikus a helyzet, a kárpátaljai magyarság jövője a tét 
2014. január 27. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Nyilatkozatban tiltakozik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

választmánya az ukrán parlament által 2014. január 16-án elfogadott, szerinte 

antidemokratikus törvények ellen, és elítéli az országban folyó erőszakot. A 

törvénymódosítások némelyike közvetlenül is veszélyezteti a kárpátaljai magyarságot, 

mivel mostantól kiszolgáltatottakká válnak a hatósági önkénynek a hatalommal szemben 

kritikus hangnemet megütő magyar sajtótermékek, akárcsak az anyaországi támogatásban 

részesülő társadalmi szervezetek, amelyek mint „ügynökök” lesznek kitéve az 

erőszakszervek vegzálásának. 

 

Az MVK a magyar szavazókat is megkérdezte 
2014. január 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártja jelöltje a szavazatok 6,6 százalékát szerezte volna 

meg, ha január közepén kerül sor az államfőválasztás első fordulójára – derült ki az MVK 

közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. Érdekes képet mutatnak az egyes pártok 

szavazóinak államfő-preferenciái. Bárdos Gyulát pártja, az MKP szimpatizánsainak nagy 

többsége, 84 százaléka támogatja, emellett a Híd szavazóinak 35,9 százalékára is 

számíthat. 

 

A. Nagy: a kormány érzéketlen a kisebbségekkel szemben 
2014. január 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Több mint 420 ezer euróval kevesebbet kapnak idén kultúrájukra a Szlovákiában élő 

kisebbségek – figyelmeztetett A. Nagy László volt kisebbségügyi kormánybiztos. Az 

egykori kormánybiztos szerint a Szlovákiában élő magyar és a ruszin kisebbség helyzete 

amiatt romlott, hogy új modell alapján osztják szét a kisebbségi kultúrára szánt 

támogatást. A. Nagy azt állítja, az új modellt a két említett kisebbség jóváhagyása nélkül 

fogadta el a kormány kisebbségügyi bizottsága. 

 

Vona sikerként könyvelte el londoni fórumát 
2014. január 28. – Bán Károly - Magyar Hírlap 

Vona Gábor a Jobbik elnöke egyértelműen sikerként könyvelte el londoni látogatását, 

annak ellenére, hogy az ellentüntetők miatt a fórum helyszínét is meg kellett változtatni. 

Sajnálatosnak tartotta, hogy a magyar külügy semmilyen óvintézkedést nem tett annak 

ellenére, hogy egy magyarországi parlamenti párt elnöke találkozott magyar 

választópolgárokkal. A párt elnöke elmondta, hogy újra kezdeményezni fogják, hogy a 

külföldön dolgozó magyarok levélben szavazhassanak az áprilisi választásokon. 
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http://mno.hu/belfold/kaotikus-a-helyzet-a-karpataljai-magyarsag-jovoje-a-tet-1207648
http://www.bumm.sk/91453/az-mvk-a-magyar-szavazokat-is-megkerdezte.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140127183400/A-Nagy-a-kormany-erzeketlen-a-kisebbsegekkel-szemben.html
http://magyarhirlap.hu/vona-sikerkent-konyvelte-el-londoni-forumat
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Civil „átvilágítás” Kovászna megyében 
2014. január 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem megfelelő az intézményi átláthatóság és a civil kontroll Kovászna megyében – ez a 

végkövetkeztetése a Civilek Háromszékért Szövetség (CIVEK) jelentésének, mely egy 

féléves felmérés eredményeit összegzi. A szervezet 40 ezer lej támogatást nyert a Civil 

Társadalomfejlesztési Alapítványtól a projektre. Ennek keretében 45 polgármesteri 

hivatalban, a Kovászna Megyei Tanácsnál, a megyei önkormányzatnak alárendelt két 

intézménynél és négy állami hivatalnál vizsgálták az átláthatóságot, a közérdekű 

információkhoz való hozzáférést, és 103 civil szervezet megkérdezésével elemezték a 

társadalmi részvételt. 

 

Petíció a szentgyörgyi világháborús obeliszkért 
2014. január 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az első világháborús sepsiszentgyörgyi obeliszk magyar elemeinek visszahelyezését kéri a 

városházára benyújtandó petíciójában a Civilek Háromszékért Szövetség (CIVEK) és a 

Vitézi rend. A következő két hétben aláírásokat gyűjtenek a www.sepsiszentgyorgy.info 

honlapon. Bereczki Kinga, a CIVEK elnöke hétfőn sajtótájékoztatón lemondta, olyan 

javaslatokat fogalmaztak meg, melyek révén az emlékhelyet próbálják elfogadhatóvá tenni 

a helyi magyar közösség számára.  A petícióban kérik, hogy helyezzék vissza az összes 

szimbólumot a köztemetőben található világháborús hősök emlékművére, a Horthy István 

kormányzó-helyettes, Hazáért feliratokat, illetve a magyar állami címert. 

 

Népszerű a székely diákigazolvány 
2014. január 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

Több mint kétezren használják és a tervek szerint minden diákhoz eljut majd a jövőben a 

Székelyföldi Diákigazolvány (Sic Card) – jelentette be hétfőn Zsigmond József ötletgazda. 

Mint ecsetelte, a fogadtatást nagyon pozitívnak értékelik, de van még tennivaló, mivel sok 

helyen, főleg vidéken nem értették a diákigazolvány lényegét és hasznát. 

 

Kettős állampolgárságú kiskorú a határon: milyen szabályok vonatkoznak rá? 
2014. január 27. – transindex.ro 

A Romániából távozni kívánó kettős állampolgárokra a román törvények vonatkoznak 

elsősorban. A születéssel szerzett állampolgárság nem vonható vissza, öröklődik. Egy 

erdélyi magyar-román kettős állampolgár anyuka szeretett volna Magyarországon 

született gyermekével Marosvásárhelyről visszautazni Budapestre, azonban a repülőtéren 

nem engedték felszállni a gépre mivel a kettős állampolgárokra Romániában a román 

törvények vonatkoznak és azok értelmében ahhoz, hogy a kiskorú elhagyja az országot, a 

másik szülő közjegyző előtt hitelesített, román nyelvű beleegyező nyilatkozata szükséges. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/gyenge-atlathatosag
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/peticio-a-szetgyorgyi-vilaghaborus-obeliszkert
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nepszeru-a-szekely-diakigazolvany
http://itthon.transindex.ro/?cikk=22346
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Kisebbségtörténeti könyvbemutatók 
2014. január 27. – szekelyhon.ro 

Hétfőn Sepsiszentgyörgyön, kedden Kézdivásárhelyen mutatják be Bárdi Nándor: Otthon 

és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről, illetve L. Balogh Béni: 

Kiszolgáltatva. A dél-erdélyi magyar kisebbség 1940-1944 között című, nemrég megjelent 

kisebbségtörténeti köteteit. 

 

Zászlóügy: nem bírságol a prefektus 
2014. január 28. – Krónika 

Nem bírságolják meg az uzoni polgármestert a székely zászló miatt, mivel jegyzőkönyv 

készült arról, hogy a jogerős bírósági döntést gyakorlatba ültette, és eltávolította a 

községháza homlokzatáról a lobogót – közölte sajtótájékoztatóján Dumitru Marinescu  

Kovászna megyei prefektus. Leszögezte: nem kíván hadjáratot indítani a székely jelképek 

ellen,  minden esetben feljelentés alapján járt el, az uzoni zászló miatt egy kökösi magyar 

ember tett panaszt. 

 

Együtt a tehetségekért 
2014. január 28. – Krónika 

Az erdélyi magyar tehetségtámogatásban érdekelt egyesületek és intézmények segítségére 

számít az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács (ETT), amely a hétvégén Kolozsváron tartotta 

soros ülését. András Szilárd, az ETT ügyvezető elnöke közleményben jelezte, hogy az 

érintett szervezetek a hatékonyabb együttműködés, valamint kommunikáció érdekében 

regisztrálhatnak a tehetségsegítő tanács honlapján. 

 

Vasúti kétnyelvűsítés: 18 ezer euróba kerülnének az új helységnévtáblák 
2014. január 27. – bumm.sk, hirek.sk 

Tizennyolcezer euróba kerülne kihelyezni a kétnyelvű vasúti helységnévtáblákat azon a 144 

szlovákiai településen, ahol a kisebbségi nyelvhasználati törvény ezt lehetővé teszi – 

állítják a Most-Híd képviselői, akik ezt a vasúti közlekedésről szóló törvény módosításával 

kívánják elérni. 

 

Hrušovský nem ismeri a Híd kisebbségi vízióját 
2014. január 27. – bumm.sk 

Pavol Hrušovský, a Népi Platform elnökjelöltje a SME napilap honlapján válaszolt az 

olvasók kérdéseire. Több kisebbségi vonatkozású kérdés érkezett, melyekre a 

kereszténydemokrata politikus elég óvatosan válaszolt. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kisebbsegtorteneti-konyvbemutatok
http://www.hirek.sk/belfold/20140127114736/Vasuti-ketnyelvusites-18-ezer-euroba-kerulnenek-az-uj-helysegnevtablak.html
http://www.bumm.sk/91455/hrusovsky-nem-ismeri-a-hid-kisebbsegi-viziojat.html
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Az új komáromi Duna-híd megvalósíthatósági tanulmányáról tanácskoztak 
2014. január 27. – bumm.sk 

Január 24-én a komáromi városháza dísztermében találkoztak a Pont-TERV Zrt. és a 

szlovákiai Dopravoprojekt a.s. szakemberei, hogy megvitassák az új Duna-híd 

felépítéséhez és az uniós források lehívásához elengedhetetlen megvalósíthatósági 

tanulmányt. 

 

Lesz-e magyar osztály a rozsnyói gimnáziumban? 
2014. január 27. – Felvidék Ma 

A Kassa Megyei Önkormányzat képviselői megválasztották az önkormányzat mellett 

működő bizottságok elnökeit és tagjait, akik a következő, február 24-i ülésen a kassai és 

rozsnyói gimnáziumok magyar osztályairól fognak szavazni. 

 

A Jobbik válaszolt a VMSZ elnökének közleményére 
2014. január 27. – Vajdaság Ma 

Szávay István országgyűlési képviselő, Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke levelet 

küldött Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének reagálva a szombati, 

Jobbikot elmarasztaló közleményére. A levélben rágalmazással és hazugsággal vádolja a 

VMSZ elnökét: „Ha csak feleannyit foglalkoznának a magyar emberek valós problémáival, 

mint amennyi időt és energiát arra fordítanak, hogy ordas és nyilvánvaló hazugságokat 

találnak ki velünk kapcsolatban, valamint próbálják besározni és hitelteleníteni az Önök 

politikáját elégtelennek tartókat, akkor máris sokkal előrébb lenne a délvidéki magyarság.” 

 

Az SNS még nem mondott le a vajdasági választások kikényszerítéséről 
2014. január 27. – Vajdaság Ma 

Bár már nagyon rövid idő maradt hátra, Aleksandar Popov nem zárja ki annak a 

lehetőségét, hogy rendkívüli tartományi szintű választást is tartsanak az előrehozott 

köztársasági választással egy időben. 

 

Boris Tadić választási szövetséget épít? 
2014. január 27. – Vajdaság Ma 

Boris Tadić, a Demokrata Párt (DS) tiszteletbeli elnöke egy ellenzéki blokk keretében 

képzeli el az előrehozott választáson való részvételt, írja a Večernje novosti. A napilap írása 

szerint Tadić nem hivatalosan már felvette a kapcsolatot a Liberális Demokrata Párt 

(LDP), a Szerbiai Egyesült Régiók (URS), a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) 

képviselőivel és Dušan Petrovićtyal, az Együtt Szerbiáért párt vezetőjével, ugyanis egy 

közös ellenzéki blokk létrehozásán dolgozik. 
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http://www.bumm.sk/91440/az-uj-komaromi-duna-hid-megvalosithatosagi-tanulmanyarol-tanacskoztak.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/43795-lesz-e-magyar-osztaly-a-rozsnyoi-gimiben
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16629/A-Jobbik-valaszolt-a-VMSZ-elnokenek-kozlemenyere.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16630/Az-SNS-meg-nem-mondott-le-a-vajdasagi-valasztasok-kikenyszeriteserol.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19942/Boris-Tadic-valasztasi-szovetseget-epit.html
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„Egyeztetés a magyarság érdekében” 
2014. január 27. – Magyar Szó 

A Magyar Polgári Szövetség 2014. január 22-re megbeszélésre invitálta a vajdasági magyar 

pártokat, amelyen a házigazdán kívül elnöki vagy képviseleti szinten részt vett a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, valamint a 

Magyar Remény Mozgalom. A Magyar Egység Párt jelezte, hogy bár elfoglaltság miatt nem 

lehet jelen, támogatja a meghozott határozatokat, míg a Vajdasági Magyar Szövetség nem 

válaszolt a felkérésre. A megbeszélésről vasárnap kiadott közlemény szerint a magyar 

érdekvédelmi pártok tanácskozása elemezte a nemzeti tanácsokat érintő legújabb 

alkotmánybírósági döntést, valamint foglalkozott a küszöbön álló magyarországi 

választásokkal. 

 

Az oktatáson keresztül őrzik a közös kulturális örökséget a szabadkai és a 
szegedi diákok  
2014. január 27. – Pannon RTV 

A határon átnyúló, 130.000 euró értékű pályázat a szabadkai Politechnikai Iskola és a 

szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola első közös projektje. Az együttműködés 

eredménye egy, a Szabadka és Szeged építészetét összehasonlító jegyzetfüzet, két jelentős 

11. századi épület modelljének elkészítése, valamint megannyi élmény, amelyet a munka 

során szereztek a diákok. 

 

Reformserkentés vagy egyeduralom? 
2014. január 28. – Magyar Szó 

A szerb kormány valószínűleg még keddi ülésén megvitatja a rendkívüli parlamenti 

választások témáját, s továbbítja Tomislav Nikolić államfőhöz az azok kiírására vonatkozó 

javaslatot – jelentette be tegnap Nikola Selaković igazságügyi miniszter. Az államfőnek 

legkésőbb január 29-én ki kell írnia a köztársasági választásokat, ha azokat valóban az 

előzetes terveknek megfelelően, március 16-án kívánja az ország megtartani, a belgrádi 

helyhatósági választásokkal egyidejűleg. Vučić elsősorban arra hivatkozott, hogy a 

társadalom jelenlegi állapotában elképzelhetetlen a reformok végrehajtása, s egy új, 

„tiszta” mandátum kell ahhoz, hogy a változásokat valóban akadályok nélkül végre 

lehessen hajtani.  

 

A magyar parlamenti választásokon való részvételre buzdít a KMKSZ 
2014. január 27. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A magyarországi parlamenti választásokon való részvételre hív fel a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) minden kárpátaljai magyart, aki felvette a magyar 

állampolgárságot. A KMKSZ felhívja tagjait, példamutató módon vegyenek részt a 
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http://www.magyarszo.com/hu/2231/kozelet_politika/106921/%E2%80%9EEgyeztet%C3%A9s-a-magyars%C3%A1g-%C3%A9rdek%C3%A9ben%E2%80%9D.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=105527
http://pannonrtv.com/web/?p=105527
http://www.magyarszo.com/hu/2232/kozelet_politika/106952/Reformserkent%C3%A9s-vagy-egyeduralom.htm
http://www.hirado.hu/2014/01/27/a-magyar-parlamenti-valasztasokon-valo-reszvetelre-buzdit-a-kmksz/?source=hirkereso
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választási folyamatban, hogy „a magyar állampolgárság kiterjesztése az elszakított 

nemzetrészekre méltó módon nyilvánuljon meg a választási részvételben”. 

 

Cáfolt ungvári rémhírek 
2014. január 28. – Székely Gergely - Magyar Nemzet 

Egyelőre nyugodt a helyzet Ungváron, ami többek között annak is köszönhető, hogy a 

megye kormányzója Olekszandr Ledida szabadnapot adott a munkatársaknak, így nem 

volt igazából ki ellen tüntetni. Vagyim Karaszjov politológus a kárpátaljai helyzettel 

kapcsolatban elmondta, hogy a régió soha nem törekedett semmiféle ideológiai 

hegemóniára Ukrajnában, mint ahogy nem próbált meg Galíciához sem igazodni.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. január 28-i számában olvasható.) 

 

Magyar részleg a vukovári múzeumban 
2014. január 27. – Új Magyar Képes Újság 

A napokban adták át a vukovári városi múzeum kiállítótermeit, amelyekben egy magyar 

tárgyi emlékekből álló vitrint is berendeztek. A tárgyakat a Vukovári Magyarok Egyesülete 

ajánlotta föl a múzeumnak. Az Eltz-kastély a 18. századtól a 20. század elejéig épült. A 

kastélykomplexumhoz négy barokk kúria, több gazdasági épület, a Szent Rókus-kápolna, 

valamint egy téli kert tartozik. A kastélyt a Vukovár és Horvátország elleni agresszióban 

szinte teljesen lerombolták. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5242-magyar-reszleg-a-vukovari-muzeumban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 
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