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2015. január 7. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, Vajdaság Ma
Magyarország semmiben nem lesz partner, ami veszélyezteti a kárpátaljai magyarok
érdekeit – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden az MTI-nek az ukrán
külügyminiszter előző napi kijelentésére reagálva. Pavlo Klimkin hétfőn Ungváron arról
beszélt, hogy 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.

Vezető hírek

Magyarország nem partner semmiben, ami veszélyezteti a kárpátaljai
magyarok érdekeit

Az RMDSZ elnöke maradna Kelemen Hunor
2015. január 6. – maszol.ro, Krónika
Újabb elnöki mandátumra pályázik az RMDSZ áprilisi tisztújító kongresszusán Kelemen
Hunor. „Több kollégával konzultálva, átgondolva azt, hogy az elmúlt négy évben milyen
utat járt be az RMDSZ és milyen elvárások vannak a szövetség irányában, úgy döntöttem,
hogy megpályázom újra az elnöki tisztséget” – mondta a maszol.ro megkeresésére a
politikus. Az RMDSZ április 17-18-án tartja tisztújító kongresszusát Kolozsváron. Eddig
Kelemen Hunor az egyetlen jelölt az elnöki tisztségre.

2015. január 7. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nem tart attól, hogy az ukrán
hatóságok büntetni fogják azokat a kettős állampolgárságú kárpátaljai magyarokat, akik
magyar útlevéllel lépik át az ukrán-magyar határt - közölte Brenzovics László, a KMKSZ
elnöke, az ukrán parlament képviselője az MTI-vel kedden Ungváron. Brenzovics Pavlo
Klimkin ukrán külügyminiszter Kárpátalján nagy visszhangot keltő hétfői ungvári
kijelentésére reagált, amely szerint az ukrán-magyar határon hamarosan bevezetendő
közös vámellenőrzés lehetővé teszi majd a kettős állampolgársággal rendelkező ukrán
állampolgárok leleplezését és megbüntetését, mivel szerinte az ukrán alkotmány és
törvények tiltják a kettős állampolgárságot.

Jótékonysági bált rendeznek a Csángó Rádió megmentéséért
2015. január 6. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma
A Csángó Rádió megmentéséért rendezik meg szombaton a jászberényi Bercsényi
Sportcsarnokban a Csángó Bált, amelyen mások mellett a Jászság Népi Együttes, az Állami
Népi Együttes, Csík János és Petrás Mária is fellép. A rendezvényen közreműködik a
Jászság Népi Együttes, Petrás Mária énekművész, az Állami Népi Együttes táncosai, Csík

Magyarország

Kettős állampolgárság: a KMKSZ nem tart retorzióktól
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Borbély: a következő hetekben kiderül, hogyan tudja az RMDSZ ellenzéki
életterét kialakítani
2015. január 6. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
A tavalyi év eseményei – az RMDSZ állampolgársági kezdeményezésének megtámadása, a
politikai nyilatkozatok miatti bűnvádi eljárások, a még mindig tisztázatlan MOGYE-ügy és
a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása – mind azt mutatják, hogy az 1990 óta
megszerzett kisebbségi jogokból, egyesek megpróbálnak visszavenni – nyilatkozta Borbély
László, az RMDSZ alelnöke az Erdély TV-nek. A politikus ezeket „politikai játszmának”
minősítette, amelynek kimenetele „sajnos még mindig azon múlik”, hogy az RMDSZ éppen
kormányon van vagy ellenzékben. Borbély László ugyanakkor pozitívumként értékelte,
hogy a Kovászna és Maros megyei prefektusokat lecserélték és hogy az új zászlótörvény
átment a szenátuson, azt már csak a képviselőháznak kell majd elfogadnia.

Erdély

János és számos moldvai csángó művész. A programokat táncház, játékok, csángó kiállítás
és filmvetítés is színesíti.

Tőkés László: teljesen padlón van az RMDSZ
2015. január 6. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a Kossuth Rádiónak
elmondta, az öntudatos építkezés esztendeje lehet a 2015-ös év. Tőkés kifejtette:
szimbolikus és valóságos értelemben is minden esély megvan arra, hogy úgy fejezet
kezdődjék mind Magyarország, mind Románia életében, mivel Magyarországon lezárult a
posztkommunista korszak, Romániában pedig Klaus Johannis győzedelmeskedett a
posztkommunista Victor Ponta fölött. Az a fontos, hogy „megfogjuk a munka végét” és ne
külhonban keressük az érvényesülést, hanem mindenki becsületes munkából, bérből,
fizetésből itthon keresse meg a jól megérdemelt kenyerét – tette hozzá a képviselő.

Számon kérik az ifjúsági főváros többnyelvűségét a magyar fiatalok
2015. január 6. – maszol.ro, transindex.ro
Több kolozsvári ifjúsági szervezet közleményben tiltakozott amiatt, hogy Kolozsvár
polgármesteri hivatala nem tartja magát a felvállalt többnyelvűséghez. Mint írják,
megdöbbenve fogadták a szilveszteri eseményen a többnyelvű felíratok hiányát az Európai
Ifjúsági Főváros nyitórendezvényéről. Az aláírók értetlenül követik, ahogy a polgármesteri
hivatal nem tartja magát a felvállalt többnyelvűséghez. A polgármester korábban
bejelentette, hogy a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Főváros öt hivatalos nyelven (román,
magyar, angol, német, francia) kommunikál, hisz ezt vállalta fel a címet elnyert
pályázatban. Ezért érte meglepetésként a helyi közösséget, hogy a népszerűsítő anyagokon
megjelent feliratok csak és kizárólag román nyelven jelentek meg.
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2015. január 6. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Az új államfő, Klaus Johannis és a nemzeti kisebbségek viszonya, az őshonos nemzeti
kisebbségek európai szintű védelme, az autonómia-tervezet közvitája az, ami foglalkoztatja
Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét. Kelemen Hunor szerint Románia számára és ezen
belül a magyarság számára a 2015-ös év érdekesnek ígérkezik, mert most lesz „kipróbálva”
Klaus Johannis, az új államfője.

Erdély

Kelemen: Székelyföldön mi vagyunk a Székely Nemzeti Tanács, nem más

Visszafogott tervekkel készülnek 2015-ben a csíki polgármesterek

2015. január 6. – hirek.sk
2014 a választások éve volt Szlovákiában, idén pedig megkezdődik a 2016-os parlamenti
választásokra történő felkészülés. A szlovákiai politikai színtér időszerű eseményeiről és a
várható folytatásról Öllös László politológus nyilatkozott a Hírek.sk-nak. Az MKP
autonómia-koncepciója kapcsán a politológus hangsúlyozta: a tervezet nyilvánosságra
hozatala már régóta érett, de mindig volt valamilyen oka annak, hogy e lépést elhalasztotta
az MKP. „Kampányidőszakban egy ilyen témával nem túl szerencsés dolog előrukkolni. Így
a magyar párt a helyhatósági választások utáni időszakra időzítette a dokumentum
nyilvánosságra hozatalát, ezzel kissé beleszaladva a karácsony előtti időszakba. Emiatt az
országos közbeszédbe csak nagyon mérsékelten került bele a téma. Kérdés, hogy idén,
amikor Szlovákiában semmiféle választás nem lesz, az MKP mennyire tudja majd
tematizálni ezt a kérdéskört“ – mutatott rá Öllös.

Az 1942-es razzia áldozataira emlékeztek Csúrogon
2015. január 6. – Vajdaság Ma
A magyar katonák 73 évvel ezelőtt kevesebb mint egy hónap alatt több ezer civilt öltek meg
a Sajkás-vidéken, az áldozatok többsége szerb volt, de voltak köztük németek, horvátok is.
A mai megemlékezésen koszorút helyezett el a Tisza melletti emlékműnél Pintér Attila,

Vajdaság

Milyen volt a szlovákiai politikai színtér tavaly, mi várható az idén?

Felvidék

2015. január 7. – Csíki Hírlap
Mivel az idei évtől változott az országos költségvetés elosztása, a csíkszéki polgármesterek
visszafogottabbak a 2015-ös beruházások tervezésénél. Több önkormányzat bevétele csak
az intézményeik fenntartására elegendő, így fejlesztésre az előző évből megspórolt
összegeket, kormány-, illetve pályázati pénzeket tudnak fordítani. Csíkszentmárton
községnek tavalyról voltak megtakarításai és ezeket idén fejlesztésekre fogják fordítani –
nyilatkozta Gergely András polgármester.
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Magyar királynőnek állítottak szobrot Ungváron
2015. január 7. – Kárpátinfo
Trianon óta az elcsatolt területek közül elsőként Kárpátalján avattak szobrot Mária Terézia
magyar királynő tiszteletére. A Bohdan Tomasevszki kárpátaljai szobrász alkotta
életnagyságú szobrot az ungvári görög katolikus székesegyház és a hozzá tartozó egykori
püspöki palotával szemben kialakított parkban állították fel. A magyar királynő szobra és
ha hozzá tartozó park, amely a tervek szerint a későbbiekben a Mária Terézia park nevet
viseli majd, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye lelki támogatása mellett több
kárpátaljai magánszemély – köztük Alen Panov volt nyíregyházi magyar főkonzul –
kezdeményezésére és finanszírozásával jöhetett létre.

Jubileumi ünnepséggel zárta az évet a Munkásegylet
2015. január 6. - Volksgruppen
Az 1899-ben alakult Bécsi Magyar Munkásegylet Ausztria egyik legrégebbi magyar
egyesülete, céljuk a nyelv, a kultúra és a hagyományok ápolása, terjesztése minél szélesebb
körben. Legismertebb és legsikeresebb rendezvényük a kétnapos gulyásfesztivál.

Vajdaság

2015. január 7. – Vajdaság Ma
A Szabadkai Népszínház színészei követelik, hogy azonnal mentsék fel tisztségéből a
magyar társulat művészeti vezetőjét, Andrási Attilát. Mint ismeretes, a társulat körül
kialakult botrány kapcsán Hajnal Jenő, az MNT elnöke hétfői sajtótájékoztatóján
bejelentette: Andrási Attilát május 31-én felmentik tisztségéből és helyette Gyarmati Katát,
az Újvidéki Színház művészeti vezetőjét nevezik ki. A társulat tagjai nyílt levélben foglaltak
állást a döntéssel kapcsolatban: egyhangúlag elfogadja az MNT által javasolt Gyarmati
Katát megbízott művészeti vezetőként.

Kárpátalja

Állást foglalt a Szabadkai Népszínház magyar társulata: Andrási Attilát
azonnal mentsék fel tisztségéből

Őrvidék

Magyarország belgrádi nagykövete, Milivoj Vrebalov, a Vajdasági Képviselőház alelnöke és
Čedomir Božić, Zsablya község elnöke.

A Délibáb eddigi legsikeresebb éve volt 2014
2015. január 6. - Volksgruppen
„Több nagyon-nagy pillanat volt ebben az évben, szerintem a Délibáb elmúlt 10 évének a
legfontosabb és legszebb éve volt az elmúlt év“, mondta el Kilyénfalvi Gábor, a
kultúregyesület művészeti vezetője. A bécsi kultúregyesület első ízben adott saját
produkciókból álló önálló estet.
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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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