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2014. december 29. – MTI, hirado.hu, nol.hu, mno.hu, Népszava, Magyar Hírlap,
InfoRádió, Orintpress
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint teljesíthető az a cél, hogy a
ciklus végére meglegyen az egymillió új magyar állampolgár. Erről Semjén Zsolt beszélt az
MTI-nek adott interjúban, jelezve: év végére meglesz a 700 ezredik állampolgársági
kérelem és a 650 ezredik esküt tett polgár. Kitért arra is, hogy a honosításnál további
szigorítás nem indokolt, kisebb korrekciók lehetnek. Semjén Zsolt arra a legbüszkébb,
hogy a három nemzetpolitikai kérdésben teljes a nézetazonosság az összes magyarországi
párt és a társadalom körében: a határon túli magyarságnak jár az állampolgárság, a
szavazati jog és az autonómia.

Vezető hírek

Semjén: teljesíthető cél a ciklus végére egymillió új magyar állampolgár

A külhoni magyarokról beszélt az óévet értékelve Kövér és Potápi

Lebontották Barcsay Ákos erdélyi fejdelem dévai emlékművét
2015. január 4. – Krónika, Nyugati Jelen, transindex.ro
Lebontották Barcsay Ákos erdélyi fejdelem dévai emlékoszlopát, számolt be a Nyugati
Jelen. A napilap szerint az emlékoszlopot december 29-én a polgármesteri hivatal
utasítására bontották le és szállították ismeretlen helyre, miután a gyulafehérvári
táblabíróság az emlékműállítás engedélyeztetési folyamatában elkövetett mulasztásokra
hivatkozva tavaly októberben elrendelte az eltávolítását.

Erdély

2015. január 4. – Kárpátalja Ma
A külhoni magyarok megvédését nevezte a nemzetpolitika egyik legfontosabb feladatának
és céljának 2014-ben az óévet értékelve Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A
kárpátaljai magyarok biztonságának garantálása kihívás volt az elmúlt évben, mondta
Kövér László, aki szerint itthon mindenkinek tudatosítania kell, hogy ők olyan országban
élnek, amelyik hadban áll, és ahol bármikor besorozhatják az embereket. Potápi Árpád
nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a külhoni magyarok 2014-ben
meg tudták tartani korábban kiharcolt politikai pozícióikat. A 2015-ös év tervei közül
kiemelte a honosítások folytatását. Emlékeztetett arra, hogy ennek keretében csaknem 640
ezren már le is tették az állampolgársági esküt.

Vizsgálja a szentgyörgyi ügyészség a magyarellenességet
2015. január 4. – Krónika, szekelyhon.ro
A sepsiszentgyörgyi ügyészség vezetésével indult bűnvádi eljárás az Új Jobboldal (Noua
Dreaptă) sepsiszentgyörgyi randalírozása ügyében. A román szélsőséges ifjúsági szervezet
december elsejei sepsiszentgyörgyi felvonulásán tanúsított magyarellenesség kivizsgálását
Erdély András helyi újságíró kérte petícióban a prefektúrától. Videofelvételt is mellékelt
beadványához, bizonyítva, hogy a román nemzeti ünnepen hungarofób rigmusokat
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Egynyelvű Európa Kolozsváron

Erdély

skandáltak. Sebastian Cucu, Kovászna megye nemrég kinevezett prefektusa múlt héten
átiratban válaszolt Erdély András beadványára, melyben arról tájékoztatta, hogy a
sepsiszentgyörgyi ügyészség felügyeletével a Kovászna megyei rendőrkapitányság bűnügyi
osztálya folytat nyomozást az ügyben.

2015. január 4. – Krónika, transindex.ro
Nem sok Európa jutott az Európa Ifjúsági Fővárosa projekt kolozsvári, szilveszter éjszakai
nyitányába. A rendezvényen ugyanis – a külföldi együttes angol nyelvű dalait leszámítva –
kizárólag román nyelvű szövegek hangzottak el, sem angol, sem magyar, sem más nyelvű
köszöntés nem volt. Emellett a projekt nyitányát jelző lézershow is a román trikolór
színeiben „pompázott”.

Lezárják a Siculicidium emlékévet

A többség úgy gondolja, hogy a szlováksághoz képest a romák jobb, a
magyarok azonos érvényesülési esélyekkel rendelkeznek
2014. december 26. – bumm.sk
Az IVO felmérése szerint a többségi lakosság úgy érzékeli, hogy a romák több társadalmi
előnyt élveznek, mint a szlovák nemzetiségű polgárok. A magyarokról azonban a többségi
társadalom 55 százaléka úgy vélekedik, hogy a szlovákokhoz képest azonos esélyekkel
rendelkeznek. 22 százalékuk egyenesen jobb helyzetben lévőnek gondolja a magyarokat.
Csupán a szlovák lakosság 12 százaléka gondolja úgy, hogy a magyarokat negatív
diszkrimináció éri az országban. Érdekesség, hogy a felmérés szerint a magyar lakosság 54
százaléka is úgy vélekedik, hogy az országban a magyarok és szlovákok egyforma
érvényesülési eséllyel rendelkeznek.

Felvidék

2015. január 4. – szekelyhon.ro
Az 1764-es madéfalvi vérengzésre való január 7-i megemlékező ünnepség, illetve
konferencia egyben a 2013 októberében elkezdődött Siculicidium Emlékév
zárórendezvénye is. A 251 éve történt véres eseményekre való emlékezést ezúttal is
Madéfalva önkormányzata szervezi. A szerda délelőtt tíz órától kezdődő ünnepi szentmisét
Tamás József püspök mutatja be, majd a megemlékezők átvonulnak a felújítás alatt lévő
Siculicidium emlékműhöz, ahol fél 12-től hangzanak el az ünnepi beszédek. Szentes Csaba,
Madéfalva polgármestere mellett felszólal Potápi Árpád János, a magyar
miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke, illetve Solymosi Alpár csíkszeredai unitárius lelkész.
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2014. december 29. – Új Szó
2010-től összesen 60 személynek adatott meg, hogy visszakapta szlovák állampolgárságát
annak ellenére, hogy törvény tiltja a kettős állampolgárságot. Mivel a törvény nem
változik, a belügyminiszter rendelettel biztosítja, hogy januártól bárki visszakaphassa
szlovák állampolgárságát, ha a másik államban állandó lakhellyel rendelkezett, amikor
felvette annak állampolgárságát.

Felvidék

Hatvanan visszakapták állampolgárságukat

Bárány: a Baťa-utódok nem járnak sikerrel az Alkotmánybíróságon
2014. december 29. – Új Szó
Nem valószínű, hogy Ján Antonín Baťa cipőgyáros utódai sikerrel járnak beadványukkal az
Alkotmánybíróságon – véli Eduard Bárány, volt alkotmánybíró. A család a II. világháború
után elkobzott és államosított vagyona után szeretne kártérítést igényelni. A Pozsonyi
Kerületi Bíróság azonban hatályon kívül helyezte a Pozsonyi I. Járásbíróság ezt lehetővé
tevő döntését, amely ellen az állam képviseletében Peter Kažimír pénzügyminiszter emelet
panaszt. A kerületi bíróság a Beneš-dekrétumokra hivatkozva kimondta, hogy nem
lehetséges a kárpótlás.

Nem zárul le a Hedvig-ügy, a főügyészség fellebbezett
2014. december 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Nyitrai Járásbíróság ejtette a Žák-Malina Hedvig ellen, hamis vallomástétel miatt
benyújtott vádindítványt, a főügyészség azonban fellebbezett, az ügy így a kerületi
bíróságra kerül. A Nyitrai Járásbíróság azzal indokolta döntését, hogy Žák-Malina
Hedvignek mint magyar állampolgárnak joga van a vádirat magyar nyelvű fordításához,
amit azonban a főügyészség nem nyújtott be, és nem is világosította fel erről a jogáról a
vádlottat.

Roman Kvasnica: a főügyészség szóvivője mögé rejtőzik
2014. december 30. – hirek.sk
A Nyitrai Járásbíróság elutasította a főügyészségnek Zsák-Malina Hedvig elleni
vádemelését. A döntéssel kapcsolatban az Aktuality.sk internetes portálnak ügyvédje,
Roman Kvasnica adott interjút. Az ügyvéd a Nyitrai Járásbíróság döntését nagyon
lényeges dolognak tartja, hiszen a bíróság elismerte, hogy elsősorban Hedvig védelemhez
és igazságos eljárás lefolytatásához való jogát megsértették.

Bugár egyelőre a párt élén marad, de már keresi utódját
2014. december 30. – bumm.sk, Felvidék Ma
A TASR hírügynökségnek adott interjúban Bugár Béla, a Híd elnöke azt nyilatkozta: addig
marad a politikában, amíg élvezni fogja a választópolgárok bizalmát. A 2016-os parlamenti
választásokig mindenképpen szeretne a párt élén maradni, de azt is elárulta, hogy már
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keresi az utódját. Konkrét neveket azonban nem akart mondani. Az MKP-val való
együttműködésről azt nyilatkozta: a komáromi összefogás bukása után annak egyelőre
nem látja értelmét. „Komárom egyfajta teszt volt, ami megmutatta, hogy ha öt évig
mocskoltak minket, akkor most nem várhatjuk el az emberektől, hogy elhiggyék: őszinte
a közös jelölt állítása.”

Várszegi Asztrik: Orosch radikális és frontális támadást intézett a magyar
bencés kongregáció ellen
2014. december 30. – bumm.sk, Felvidék Ma
Az idei karácsony kellemetlen meglepetést hozott a magyar bencéseknek: Orosch János
nagyszombati érsek fel akarja oszlatni Komáromi Rendházukat. A lépés hátterében
feltehetőleg a 3 millió euró értékű birtokok megszerzése áll. Az ünnepek után Várszegi
Asztrik adott interjút a bumm.sk hírportálnak.

Pangó magyar ügyek éve
2014. december 31. – Új Szó
Alig történt valami 2014-ben a hazai kisebbségi politikában, és ha történt is, előrelépést
nem hozott. Az idei három választás rányomta bélyegét a Híd és az MKP közötti viszonyra
is: az év végi önkormányzati választás után biztossá vált, hogy a 2016-os parlamenti
voksolásnak külön vág neki a két párt, a Híd pártszervei ugyanis már eldöntötték: nem lesz
magyar összefogás.

Rangsorolták az iskolákat – több magyar iskola is jól szerepelt
2015. január 4. – Felvidék Ma
Az INEKO gazdasági és társadalmi kutató intézet a napokban tette közzé az iskolákat
értékelő legújabb felmérését. Megyei viszonylatban több magyar intézmény is előkelő
helyen szerepel a listán. Országos viszonylatban az alapiskolák kategóriájában két magyar
tanítási nyelvű intézmény került be a legjobb húsz közé. A 16. helyen végzett az érsekújvári
Czuczor Gergely Alapiskola, a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és
Alapiskola pedig a 20. helyen végzett. A középiskolák és gimnáziumok tekintetében az
országosan legjobb húsz intézmény közé nem került be magyar tanintézmény.

A Pedagógusszövetség
módosítását

ígéretesnek

tartja

az

alaptanterv

tervezett

2015. január 4. – hirek.sk
Néhány napja mutatta be a Nemzeti Kerettanterv tervezetét Juraj Draxler oktatási
miniszter, aki azt is bejelentette, hogy a szlovákiai alapiskolák a program két változata
közül választhatnak. A hirek.sk portálnak Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének elnöke értékelte az új alaptantervet. „A szlovákiai magyar iskolák
szempontjából szemlélve a program garantálja a szlovák nyelv idegen nyelvként való
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tanítását, és nem terheli meg a közepes képességű tanulókat egy újabb idegen nyelv
tanulásával“ – hangsúlyozta Jókai Tibor.

Vajdaság

Történész: Az autonóm Vajdaság eszméje nemzetek felett álló
2014. december 25. – Vajdaság Ma
Az autonóm Vajdaság eszméje korszerű értelmezésben mindenekelőtt jugoszláv,
kozmopolita és nemzetek felett álló, véli Milivoj Bešlin történész. Bešlin a Pancsován
megrendezett vitaesten azt mondta, ez az elképzelés a huszadik században a vajdasági
polgári réteghez köthető, mégpedig a múlt század harmincas éveiben, a tartomány
második világháborút követő autonómiájának eszméje viszont már valamennyi itt élő
kisebbség közösen vallott eszméje. Bešlin elmondta, Szerbia az egyetlen olyan ország
Európában, amely gyökeresen leszámolt saját antifasizmusával, ugyanakkor –
emlékeztetett –, Vajdaság autonómiája viszont pontosan ebből az antifasiszta tradícióból
fakadt.

Milyen évet zárt a Magyar Tanszék?
2014. december 30. – Szecsei Szabolcs – Magyar Szó
Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának (BTK) Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszéke idén ünnepelte fennállásának ötvenötödik évfordulóját. A jelentős jubileum előtt
a tanszék nagyszabású, egész éves ünnepi programmal tisztelgett, amelyen több neves
szakember is részt vett. Dr. Csányi Erzsébet tanszékvezető elmondása szerint nem
véletlen, hogy a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéket többen is a vajdasági magyarság
csúcsintézményeként emlegetik, hiszen Az ötvenöt év alatt a tanszéken mintegy 800-an
szereztek egyetemi oklevelet. A magyartanárképzés, a fordítók, könyvtárosok, újságírók
kinevelése révén az elmúlt évtizedekben a Magyar Tanszék biztosította Vajdaságban a
magyar humánértelmiség zömét. Ez az intézmény nemzedékeknek adott esélyt és hitet a
szakmai-szellemi kibontakozáshoz, egzisztenciateremtéshez, tudomány-, kultúra- és
irodalomteremtéshez.

Pásztor: Sikeres volt a vajdasági magyarok idei éve
2014. december 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A vajdasági magyarság szempontjából sikeresnek értékelte a 2014-es esztendőt Pásztor
István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. Úgy ítélte meg, hogy a vajdasági
magyar közösség szociális és gazdasági helyzete rosszabb ugyan, mint egy évvel korábban,
de közösségi szinten sikerült olyan kohéziót, „együtt gondolkodást” kialakítani, amelynek
eredményeként a közösség megfogalmazta önmagát és jövőképét. A közös elképzeléseknek
a vajdasági magyar politikusok támogatást tudtak adni, és ez az egész közösségnek
politikai súlyt biztosított. A jövőre vonatkozó tervek kapcsán a magyar kormánnyal való
közös munkát emelte ki a politikus. Elmondta: olyan gazdaság- és térségfejlesztési
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Vajdaság

elképzelésen dolgoznak, amelyhez Magyarországról lehetne forrásokat biztosítani, de
nemcsak a hagyományosnak nevezhető területeken - a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás
szférájában -, hanem a reálszférában is.

Az MNT elfogadta a 2015-ös költségvetést
2014. devember 30. – Basity Gréta - Vajdaság Ma, Magyar Szó
Elfogadta az idei második pótköltségvetését és a jövő évi költségvetését a Magyar Nemzeti
Tanács. Összesen közel 690 millió dinár áll a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére
2015-ben. Az MNT döntött az oktatási, kulturális, tájékoztatási, valamint a nyelvhasználati
bizottságok összetételéről is. A 2015-ös költségvetésben 314 millió dinárt irányoztak elő az
oktatás támogatására, amely ismét a legnagyobb összeget teszi ki a büdzsében. Hajnal
Jenő, az MNT elnöke elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor az MNT tevékenységének
minden szegmensére odafigyeltek, valamint a négy területen kívül eső kérdésekre is
gondoltak, így támogatva a közösséget erősítő programokat.

Csúrogon megemlékezést tartottak a délvidéki razzia 73. évfordulóján
2015. január 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Csúrogon emlékeztek meg a délvidéki razzia 73. évfordulójáról. A Razzia 1942
emléktársaság a csúrogi helyi közösséggel és a szerb pravoszláv egyházközséggel közösen
emlékezett meg a magyar megszálló katonaság és csendőrség által végrehajtott
vérengzésről, amelynek a Sajkásvidéken több ezer áldozata volt. Pásztor István, a
tartományi képviselőház elnöke a megemlékezésen kifejtette, szembesülni kell a múlttal, a
jövő miatt. „A második világháború ártatlan áldozataira való emlékezés értelme az, hogy le
tudjuk zárni a múltnak ezt a fejezetét, azért, hogy megnyithassuk a jövőét”, mondta
Pásztor. Pintér Attila, Magyarország újonnan kinevezett nagykövete azt üzente, a razzia
áldozatainak emlékére létrehozott múzeum a település központjában „a remény helye”, s
hozzátette, nem lehet elfelejteni azt, ami a második világháború idején Vajdaságban a
szerbekkel történt, de azt sem, ami az itteni magyar lakossággal.

Sikeres volt a fiatalok továbbképzése
2015. január 5. - P. L. – Magyar Szó
Az Óbecsei Ifjúsági Szervezet (BUM) az Óbecsei Ifjúsági Irodával, a szenttamási Ifjúsági
Irodával és az Óbecsei Vállalkozók Általános Egyesületével közösen Egyenlő esély minden
fiatalnak! elnevezéssel közös projektumot indított az álláskeresők részére. A projektum
első részére december 15-e és 23-a között, Szenttamáson került sor. A továbbképzésen az
érdeklődő fiatalok szerb és magyar nyelven is elsajátíthatták azt a tudást és szakmai
ismereteket, amelyek fontosak számukra az álláskeresésnél. Ezenkívül, olyan fontos
tartalmakkal ismerkedhettek meg, mint a motivációs levél vagy saját üzleti terv írása, saját
vállalkozás beindítása, továbbá nyilvános kommunikációs képességeik fejlesztése és
javítása Szenttamás és Óbecse községek területén.

7

Kárpátalja

A Jobbik négy tagját kitiltották Ukrajnából
2014. december 27. – Kárpátalja Ma
Kitiltották Ukrajna területéről a Jobbik magyarországi párt négy tagját – közölte az Ukrán
Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjének tanácsadója, Markijan Lubkivszkij. A kitiltottak
listáján Szávay István, a Jobbik alelnöke, és a párt további három képviselője szerepel. Az
ő nevüket Lubkivszkij nem hozta nyilvánosságra. Korábbi hírek szerint Szávay István és ifj.
Hegedűs Lóránt számára tagadták meg az országba való beutazást.

Orosz Ildikó a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője lett
2014. december 30. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
A Kárpátaljai Megyei Választási Bizottság december 10-ei határozata értelmében a megyei
tanács képviselője lett Orosz Ildikó, akit a többmandátumos választókerületben a KMKSZ
listáján választottak a képviselők közé. Orosz Ildikó a tanácsban Brenzovics Lászlót váltja,
aki a Legfelsőbb Tanács képviselője lett – adta hírül a mukachevo.net hírportál. Orosz
Ildikót a megyei tanács első, második és negyedik összehívásakor is képviselővé
választották.

„A helyzet, sajnos, kísértetiesen hasonlít a 2004-esre...”
2014. december 30. – Kárpáti Igaz Szó
A Kárpáti Igaz Szóban közölt évértékelőjében Gajdos István volt parlamenti képviselő, az
Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács (UMNT) elnöke többek között kiemelte: az ukrán
parlamentben töltött két éve során prioritásként kezelte a kisebbségi kérdéskör és a
magyarság valós érdekvédelmének képviseletét, Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének pedig baráti levélben gratulált ősszel
elnyert parlamenti mandátumához. Kitért arra is, hogy júliusban azért mondott le az
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöki székéről, hogy végre változás
álljon be a magyar-magyar viszonyban.

Ünnep a Rákóczi-főiskolán
2014. december 31. – Kárpátalja Ma
Karácsonyi ünnepi műsort rendezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Angol Tanszéki Csoportja a szentestét megelőző napon. Az eseményt Orosz Ildikó, a
Rákóczi-főiskola elnök asszonya nyitotta meg. Az intézmény dolgozói fizetésükből
támogatták a Kelet-Ukrajnában harcoló kárpátaljai katonák családjait. Az összegyűjtött
adományokból 15 rászoruló családot sikerült három-három ezer hrivnyával segíteni.
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Kárpátalja

Petőfi Sándorra emlékeztek Ungváron

Őrvidék

2015. január 3. – Kárpátalja Ma, Karpátinfo
Petőfi Sándor születésének 192. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak az év első
napján Ungváron a KMKSZ képviselői és mindazok, akiknek fontos volt az ismert költő és
forradalmár emlékének megőrzése. A Petőfi-szobornál elhangzott a költő néhány verse,
felelevenítették életútjának eseményeit, illetve piros-fehér-zöld szalagokkal ékesített
koszorút helyeztek el.

Több, mint 20 rendezvény az 50 éves Europa Clubnál
2014. december 31. – Volksgruppen
Az idén több, mint 20 rendezvényt tartott a bécsi Europa Club - magyar kultúregyesület,
fennállásuk 50 éves jubileuma alkalmából három megemlékezésre is hívtak. Az új év első
felére szóló programfüzet pedig már nyomtatásban van.

Alsóőrött továbbra is támogatják az egyesületeket
2015. január 2. - Volksgruppen
A magyar ajkú Alsóőr egy kis község, mégis évi több, mint 50 program kerül
megrendezésre. Az egyesületek közösségösszetartó erejét, kultúramegőrző szerepét a falu
vezetősége is értékeli és így az új évben is sok támogatással számolhatnak. A költségvetést
még karácsony előtt fogadta el a tanácsülés.
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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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