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2015. január 5. – MTI, hirado.hu, mno.hu, nol.hu, atv.hu, Magyar Hírlap
Hamarosan büntetéssel kell számolniuk azoknak az ukrán állampolgároknak, akik kettős
állampolgárokként lépik át Ukrajna és az Európai Unió határát, miután az ukrán-magyar
határon bevezetik a közös vámellenőrzést - jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán
külügyminiszter hétfőn Ungváron. Egy szoboravatást követően, az ungvári várban tartott
sajtótájékoztatóján Pavlo Klimkin kifejtette: hamarosan véget vetnek a kettős
állampolgárság gyakorlatának. „Mindenkinek tiszteletben kell tartania az ukrán
törvényeket, minden kettős állampolgárnak tudnia kell, hogy le fogják leplezni, és meg
fogják büntetni” - tette hozzá Klimkin.

Vezető hírek

Büntetés vár a kettős állampolgárokra Ukrajnában

Frunda György az RMDSZ-t bírálja
2015. január 5. – Krónika, Nyugati Jelen, Erdély Ma
Hibásan döntött az RMDSZ, amikor úgy határozott, kilép a kormányból, ugyanakkor a
szövetségnek meg kell találnia az eszközöket ahhoz, hogy ismét közelebb kerülhessen a
magyar közösséghez, amelytől az utóbbi két-három évben eltávolodott – nyilatkozta
hétfőn az RFI rádiónak Frunda György, Victor Ponta kormányfő tiszteletbeli tanácsosa.
Frunda szerint az erdélyi magyar közösség célja ma is az, ami 1918 óta mindig: hogy
egyenlő polgárként élhessen román szomszédjával, hogy ne váljon diszkrimináció
áldozatává, hogy ne legyen másodrangú polgár, hogy tiszteljék és hogy ő is tisztelje a
románokat és a román államot. „Az más kérdés, hogyan találja meg az RMDSZ az
eszközöket mindezek megvalósításához” – mondta Frunda.

Minority Studies 17. szám

Elhalasztotta az ítélethirdetést Nagy Zsolt perében a Legfelsőbb Bíróság
2015. január 5. – transindex.ro, maszol.ro
Január 21-re halasztott a Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék Nagy Zsolt stratégiai
privatizációs perében, noha mára végleges döntést ígért. A perben többek között Codruț
Șeres és Nagy Zsolt volt miniszterek is vádlottként szerepelnek, előbbit hat, utóbbit öt éves
szabadságvesztésre ítélték alapfokon. Az ügyészség maximális büntetést kért a per összes
vádlottja esetében.

Erdély

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) gondozásában 2014 decemberében megjelent a
Minority Studies legújabb száma. A kötet tanulmányai a kisebbségpolitika, a magyar
diaszpóra-politika, a külhoni magyar oktatás témaköreit járják körül, de olvasható egy-egy
tanulmány Ukrajna regionális tagoltságáról, valamint a nemzetközi jogban a
kisebbségvédelem terén jelentkező újdonságokról is. A Minority Studies 17. számának
valamennyi tanulmánya letölthető az NPKI honlapjáról:
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2015. január 5. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, hirado.hu, szekelyhon.ro, Erdély Ma,
Krónika, Magyar Nemzet
Az eddig legtöbb nehézséget okozó tantárgyakból, elsősorban román nyelv és irodalomból
készíti fel az érettségire a székelyföldi magyar fiatalokat az a program, amelyet a
magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézet és partnerei indítottak útjára hétfőn
Székelyudvarhelyen. A program keretében 850 székelyföldi magyar végzős diák vehet részt
ingyenesen a tanév végéig tartandó érettségi felkészítőkön. Az iskolások mintegy
kétharmada román nyelvből és irodalomból, harmadrésze pedig matematikából igényelte
a segítséget.

Erdély

Magyarországi segítséggel érettségizhetnek a székely diákok

Szórványgondnoki program Szapáryfalván

Évet értékelt a Via Nova Gömörben
2015. január 5. – hirek.sk, Felvidék Ma
Évértékelő ülést tartott a Via Nova Gömörben. A rozsnyói, rimaszombati és losonci járás
fiataljai az elmúlt év eredményeit elemezték, de számos, a jövőben megvalósuló tervüket is
megbeszélték. A helyi politikusok mellett az ülésen részt vett Berényi József, a Magyar
Közösség Pártja (MKP) országos elnöke is, aki beszédében nagyra értékelte a gömöri via
novások tevékenységét.

Felvidék

2015. január 5. – Nyugati Jelen
A Szórvány Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap támogatásával lezárta az elmúlt év őszén
indított szórványgondnoki szolgálatot Szapáryfalván. Ez immár a második
szórványgondnok program volt a Kárpát-medencében, az első az Arad megyei Szentpál
településen működött 2013-ban. A kérdésre, hogy mit is csinál egy szórványgondnok,
röviden így összegeznénk a választ: a szórványgondnok azon dolgozik, hogy újra
működjön, újra életképes legyen a falu magyar közössége, pótolja mindazt, amit az
intézmények hiánya okoz. Ezen célokat szem előtt tartva kerültek megszervezésre idén is a
különféle események.

Draxler nem tartja jó ötletnek a kisiskolák bezáratását
2015. január 5. – bumm.sk
Juraj Draxler oktatási miniszter a SITA hírügynökségnek adott nyilatkozatában a Dušan
Čaplovič korábbi tárcavezető nevével fémjelzett oktatási törvény kapcsán – mely
megnehezítené a kisebb iskolák finanszírozását és azok megszűnéséhez vezetne –
elmondta: „Néhány iskola az adott térség utolsó társadalmi-kulturális intézménye. Meg
kell gondolni, hogy jó dolog-e bezáratni egy ilyen iskolát csak azért, mert nem felel meg
bizonyos feltételeknek” – magyarázta a miniszter.
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2015. január 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Hajnal Jenő bejelentette a Szabadkai Népszínház magyar társulatvezetőjének menesztését.
A Magyar Nemzeti Tanács elnöke sajtótájékoztatón jelentette be Andrási Attila
felmentését a Szabadkai Népszínház magyar társulatának művészeti vezetői posztjáról.
Mint elmondta, nem a „döntéshozó szerepében” nyilatkozik, hiszen a művészeti vezető
felmentéséről az igazgatóasszony, Ljubica Ristovski határozott. Egyúttal bejelentette:
június elsejétől a társulat megbízott művészeti vezetője Gyarmati Kata lesz.

Vajdaság

Május 31-én felmentik posztjáról Andrási Attilát

VMDK: Súlyos gondot okoz az összeférhetetlenség az MNT-ben
2015. január 5. – Vajdaság Ma
Sajtótájékoztatón értékelte a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a Magyar
Nemzeti Tanács 3. rendes ülését, ahol 40 napirendi pontról szavaztak a képviselők és a fő
téma az MNT jövő évi költségvetésének az elfogadása volt. Csonka Áron a VMDK elnöke
elmondta, hogy képviselőik két napirendi pont módosító indítványt küldtek el, ám ezeket
nem fogadta el a tanács. A költségvetés megszavazásával kapcsolatban az ellenzéki
politikus kifejtette: „Az MNT legutóbbi ülésén tulajdonképpen szavazógépként fogadták el
a tervezeteket. Képviselőtársaim nem érzik magukat zavartatva abban a tekintetben sem,
hogy ezáltal pártérdeket valósit meg a Magyar Nemzeti Tanács, amely így a magyar
érdekképviselet kirakatává vált csupán” - mondta el Tari István, az MNT képviselője.

Tanúsítványokat kaptak az önkormányzatok képviselői
2015. január 5. - P. L. – Magyar Szó
A tartományi parlament épületében kiosztották a tanúsítványokat azon önkormányzatok
dolgozói számára, akik részt vettek a feladat-finanszírozással kapcsolatos
műhelymunkákon. A műhelymunkákat A helyi és regionális közpolitika fejlesztése: a
stratégiai tervtől a feladatfinanszírozásig nevű projektum keretében a tartományban 9
helyszínen szervezték meg, és mintegy 45 község képviselői vettek rajta részt. A projektum
hordozói a Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság,
valamint a Szerb Menedzsment Központ, és idén szeptember, valamint november
folyamán került megrendezésre.
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2015. január 5. - Volksgruppen
Vasárnap, január 11-én kerül sor az új év első magyar nyelvű televíziós adására. Adj Isten
magyarok című műsorunk ezúttal a kismartoni Esterházy kastélyból jelentkezik. A kastély
ritka kulturális értékeit és magyar vonatkozású emlékeit is bemutatjuk.

Őrvidék

„Adj Isten magyarok“ - a kastélyból
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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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