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Vezető hírek

A magyar kormány támogatja a madéfalvi Siculicidium-emlékmű felújítását
2015. január 7. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Nyugati
Jelen, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
A magyar kormány támogatásával újulhat meg Madéfalván a Siculicidium néven ismertté
vált vérengzés emlékműve – jelentette be a tragikus esemény 251. évfordulóján tartott
megemlékezésen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. A
politikus az emlékműnél tartott beszédében elmondta, az általa vezetett Nemzetpolitikai
Államtitkárság kész biztosítani az emlékmű felújításához szükséges mintegy 17 millió
forintot.

Többség-kisebbség megállapodást kötne Kelemen Hunor

Magyarország

2015. január 7. – maszol.ro
A többség-kisebbség viszonyáról kötne megállapodást idén az RMDSZ elnöke a román
pártok vezetőivel. Lényege, hogy a már megszerzett jogok nem csorbulhatnak, a kisebbségi
kérdést pedig ki kell vonni a napi politikai csatározásokból. Erről Kelemen Hunor az
Erdélyi Riportnak adott interjúban beszélt, amelyben a múlt év tanulságait vonta le, és
beszélt a szervezet idei stratégiájáról is.

Erősítik a külhoni magyar identitást
2014. január 8. Pintér Balázs – Magyar Hírlap
A magyar identitás erősítésére hozta létre a Kőrösi Csoma Sándor Programot a
nemzetpolitikai államtitkárság. A program révén magyarországi ösztöndíjasok fél évet
tölthetnek a diaszpórában élő magyarság körében, hogy élővé tegyék az ottani közösségek
anyaországgal való kapcsolatát. Az ösztöndíjról Dunai Márk Bence adott interjút a Magyar
Hírlapnak, aki Ausztrália egyik nagyvárosában, Adelaide-ban töltött kétszer hat hónapot.
(A cikk teljes terjedelemben a Magyar Hírlap 48. évf. 6. számában olvasható)

Erdély

Csíki elöljárókkal találkozott a nemzetpolitikáért felelős államtitkár
2015. január 7. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika
A Hargita megyei fejlesztési terveket, kezdeményezéseket, programokat ismertette Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Potápi Árpád Jánossal, a magyar kormány
nemzetpolitikáért felelős államtitkárával kedden este Madéfalván. Borboly Csaba
bemutatta a Hargita Megye Tanácsa által tett erőfeszítéseket a Hargita-hegység-projekt
megvalósítása, a Hargita sírégió megalakulása, az épített örökség, illetve székely kapuk
védelme, a székelyföldi kisrepülőtér-fejlesztés és a borszéki turisztikai beruházás
érdekében, továbbá az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének a honosítási eljárásban
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nyújtott segítségét. Hangsúlyozta, hogy Székelyföldön a magyar állam segítségére a
tudásátadásban van a leginkább szükség.

Összehívták a választási törvénnyel foglalkozó parlamenti bizottságot
2015. január 7. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
Valeriu Zgonea, az alsóház elnöke, aki a választási törvénnyel foglalkozó bizottság elnöke
is, tegnap bejelentette: összehívta a jövő hétre, január 14-re a választási törvénnyel
foglalkozó bizottságot, miután Vasile Blaga, a PNL társelnöke követelte, hogy az ülést
tartsák meg még a parlamenti ülésszak elkezdése előtt. Az ülés napirendi pontjai között
szerepel a bizottság működési szabályzatának, illetve a választási törvények alapját képező
elvek elfogadása. A parlamenti bizottság tagjai figyelembe veszik az EU tagországaiban és
az AEÁ-ban gyakorlatban levő választási törvénykeretek specifikumait is, melyek
szerepelnek a képviselőház szakosztályai által kidolgozott tanulmányokban, melyeket
2014. decemberében átküldtek a bizottság tagjainak.

Frunda útja
2015. január 7. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék
Farkas Réka szerint „az RMDSZ rossz szellemeként szólalt meg az év első munkanapján
Frunda György, s bár abban, amit mondott, volt némi igazság, szavai jól tükrözik azt a
szemléletet, amely a közelmúltig meghatározta a szövetség politizálását: hatalomban kell
lenni mindig, minden áron, csak a kormány tagjaként „segíthetik” közösségünket”.

Ismét nyomozna a DNA Borbély László ellen
2015. január 7. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro
Újrakezdené a vizsgálatot az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály Borbély László
képviselő, az RMDSZ politikai alelnöke ellen. A DNA egy korrupciós ügyben nyomozott,
ám tavaly nem indított bűnvádi eljárást a képviselő ellen, mert ezt a parlament nem hagyta
jóvá. Az ügyben szereplő több személy, többek között Borbély tanácsosa, Szepessy
Szabolcs is bíróság elé került.

Kelemen Hunor elnökségét támogatják a háromszékiek
2015. január 7. – maszol.ro
Az RMDSZ elnöki tisztségéért induló Kelemen Hunort támogatja a szövetség Háromszéki
Állandó Tanácsa, illetve az RMDSZ Kovászna megye polgármesterei. Az RMDSZ
háromszéki állandó tanács tagjai a szerdai, sepsiszentgyörgyi ülést követően arról
tájékoztattak, hogy egyöntetűen a közös utat választották, azaz Kelemen Hunor szövetségi
elnökségét támogatják, ugyanis a 2011-ben megválasztott szövetségi elnök bejelentette,
hogy mandátumának végén újra indul az áprilisban sorra kerülő tisztújításon. „Kelemen
Hunor elnökségével új fejezet indult az RMDSZ életében, amely generációváltást és a
székelyföldi ügyek hangsúlyosabb megjelenítését eredményezte. A járt utat nem hagyjuk el
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a járatlanért, ezért is támogatjuk Kelemen Hunort, akivel az elmúlt években hatékonyan
tudtunk együttműködni, problémáinkat magáénak tekintette” - fogalmazott Tamás
Sándor.

Emil Boc nem tudott többnyelvűség tudatos mellőzéséről?
2015. január 7. – maszol.ro
Geréd Imre városi tanácsos szerint előfordulhat, hogy Emil Boc kolozsvári polgármester
tudta nélkül mellőzték az Európa Ifjúsági Fővárosa program nyitórendezvényéről a
többnyelvűséget.

Horváth Anna: kisiklás volt az egynyelvűség
2015. január 7. – Krónika
Kisiklás volt, hogy egynyelvűre sikeredett a Kolozsvár Európai Ifjúsági Főváros cím
jegyében tartott szilveszteri ünnepség – véli Horváth Anna, a kincses város
alpolgármestere. Az RMDSZ-es politikus a Krónikának úgy fogalmazott: Emil Boc
polgármesternek és a polgármesteri hivatalnak is gesztusokat kell tennie, hogy ez többé ne
ismétlődhessen meg. Elmondta, hogy az elöljáró eddig nem jelzett vissza az elmaradt
többnyelvűséget számon kérő magyar ifjúsági szervezeteknek, ez ügyben csütörtökön
egyeztet a városvezetővel.

Iskolafúzió helyett átcsoportosítás
2015. január 8. – Krónika
Megőrizheti függetlenségét a nagyváradi Andrei Șaguna Szakközépiskola, ugyanis egyelőre
nem olvasztják egybe a Traian Vuia Szakközépiskolával. Utóbbi magyar tagozatait
ellenben átvehetik az egyházi gimnáziumok – közölte az önkormányzat sajtóosztálya a
megyei tanfelügyelőség képviselőivel folytatott egyeztetést követően.

Elhunyt Makfalva polgármestere
2015. január 7. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Tragikus hirtelenséggel elhunyt szerdán Márton Zoltán, Makfalva polgármestere, a
Marosszéki Székely Tanács elnöke. A szomorú bejelentést Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács elnöke tette meg Marosvásárhelyen, a madéfalvi veszedelem évfordulóján
szervezett szerda esti megemlékezésen, ahol a résztvevők egy perces néma csenddel
adóztak a polgármester emlékének. Úgy tudjuk, az elöljárót olaszországi vakációja alatt
érte a halál. Márton Zoltánt 2012-ben választották meg Makfalva élére Maros megyében
egyedüliként a Magyar Polgári Párt színeiben. Három gyermek édesapja volt.

4

Erdély

Marosvásárhelyen is megemlékeztek a veszedelemről

Felvidék

2015. január 7. – szekelyhon.ro
Gazdag és felemelő ünnepség keretében emlékeztek szerda este a Kultúrpalotában a
madéfalvi veszedelem 251. évfordulójára. A Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács által szervezett esten visszatérő gondolatként többször is
megfogalmazódott: az 1764-es vérengzésnek máig érvényes üzenete van.

Még mindig folyik az egyeztetés az állampolgársági törvényről
2015. január 7. – hirek.sk
Nem tudja megmondani a belügyminiszter, mikor kerülhet a tárca által elkészített szlovák
állampolgársági törvény módosítása a parlament elé. Robert Kaliňák azt mondta: a
módosítás elkészült, de továbbra is tart a nemzetközi szervezetekkel és a magyar féllel való
egyeztetés. A belügyminiszter szerint, mivel külpolitikai szempontból ez egy komplikált
időszak - és a nemzetközi szervezeteknek olyan fontos ügyeket kellett oldaniuk, mint
például Ukrajna kérdése - ezért a szlovák állampolgársági törvény módosítása még
húzódik. Emiatt viszont Szlovákiában továbbra is elveszíti állampolgárságát az, aki felveszi
egy másik országét.

Duális képzés – A munkáltatóknak nem tetszik a javasolt rendszer

2015 a fejlesztések éve lesz
2015. január 7. – Pannon RTV
A kormány arra törekszik, hogy Szerbia egy stabil és rendezett állam legyen, fejlődő
gazdasággal az Európai Unió részeként. Aleksandar Vučić miniszterelnök szerint a
fejlesztések éve lesz az idei, de ugyanakkor az állam nagy megpróbáltatások előtt áll a
brüsszeli tárgyalások és az EBESZ-elnöklés miatt. A 2015-ös évet a fejlesztések évének
nevezte, elsősorban infrastrukturális szempontból. A kormányfő hangsúlyozta, 2017

Vajdaság

2015. január 7. – hirek.sk
A munkáltatók képviselői nem értenek egyet a szakképzésről szóló törvény javasolt
formájával, amely bevezetné a duális képzés rendszerét Szlovákiában. Véleményük szerint
az állam sok mindenre kötelezi őket, a feladatokhoz viszont nem nyújt megfelelő anyagi
hátteret. A javaslat további jogalkotási eljárásba került, a munkáltatók azonban jelenlegi
formájában megvalósíthatatlannak tartják. „A munkáltatók azáltal, hogy belépnek a duális
képzés rendszerébe, a felelősség és a képzés tartalmának legalább 50 százalékát magukra
vállalják. Ha ezt a részt el kell fogadniuk, akkor az államnak ki kell alakítania a megfelelő
feltételeket ahhoz, hogy a munkáltatók beléphessenek ebbe a rendszerbe” – hangsúlyozta
a Munkáltatók Országos Uniójának alelnöke.
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elejéig Szerbiának több kilométernyi autópályája lesz, mint Németországnak. Ezenkívül a
Budapest és Belgrád közötti vasútvonal kiépítését és felújítását is megígérte.

Szerbia Brüsszelt megelőzve kívánja előterjeszteni Koszovóval kapcsolatos
tervét
2015. január 7. – Vajdaság Ma
A hét végéig Nikolić elnök és Vučić kormányfő megkezdi hivatalos konzultációjat a
Koszovó végleges státusával kapcsolatos megoldás kidolgozásához. Az egykori szerb
tartomány státusának rendezésére irányuló tervnek késznek kell lennie még az előtt, hogy
Brüsszel közzéteszi a Belgrád és Pristina kapcsolatainak normalizálását szolgáló következő
megállapodás tervét. Belgrád reméli, hogy akkor konkrétabb feltételeket kap arra
vonatkozóan, mikor nyitják meg az egyes tárgyalási fejezeteket, valamint értesül arról is,
mik Brüsszel tervei a két fél következő megállapodásának aláírása után, vajon azt sugalljae majd az unió, hogy Belgrád egy másik „állammal” vagy egy autonóm területtel aláírandó
közös dokumentumot lásson el kézjegyével.

Gyarmati Kata: Az a célom, hogy mindkét színházban minőségi munka
folyjon, és jó előadások szülessenek

Kárpátalja

2015. január 7. – Vajdaság Ma
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke hétfőn bejelentette Andrási Attila
felmentését a Szabadkai Népszínház magyar társulatának művészeti vezetői posztjáról,
egyúttal közölte, június elsejétől a társulat megbízott művészeti vezetője Gyarmati Kata
lesz. Azóta a társulat 21 tagja a sajtónak eljuttatott nyílt levelében megfogalmazta hivatalos
álláspontját az ügyben, egyúttal támogatásáról biztosította Gyarmati Katát, az Újvidéki
Színház művészeti vezetőjét, aki elmondta, hogy még nem sikerült az előző vezetővel
egyeztetnie, de hamarosan meg fog történni. Reméli, hogy jelenléte megnyugtató lesz és
mind a szabadkai, mind az újvidéki színházban minőségi munka folyjon.

Újjáalakult a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT)
2014. január 7. – Kárpátalja
Január 5-én Beregszászban a Rákóczi-főiskolán gyűltek össze Kárpátalja magyarok által
lakott településeinek polgármesterei, hogy újjáélesszék szakmai szervezetüket, és új
vezetőket válasszanak annak élére. Az utóbbi években érdemi munkát nem végző szervezet
újjászervezését a közelgő ukrajnai közigazgatási reform tette sürgetően szükségessé,
ugyanis az új közigazgatási tervezetek nem veszik figyelembe a kárpátaljai magyarok
érdekeit, és a Kijevben megrajzolt új összevont kárpátaljai járások és helyi
önkormányzatok határai egyes részleteikben nélkülözik az ésszerűséget is. A KHÖT
közgyűlése elnökévé Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét választotta.
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2015 január 6. – Népújság.net
A II. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tanulói igen megörültek, hiszen új
bútorokat kaptak, amelyeket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszírozott. Az előző
iskolaévben előkészítették a „Magyar tanterem" című programot, amellyel az alapnál
pályáztak, s a támogatást meg is kapták. Ennek keretében állították össze a bútorrendelést,
ami mostantól gazdagítja tantermük felszerelését és egyben nagy segítségükre van a
tanulási motiváció fejlesztésében is. Az iskola fontos terve a minél korszerűbb tantermek
kialakítása, amelyekben alkalmazhatók a modern technológiák és módszerek, melyek így
hozzásegíthetnek tanulóik személyiségfejlesztéséhez, hiszen úgy vélik, ez az iskola egyik
legfontosabb pedagógiai feladata.

Őrvidék

Magyar tanterem a II. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában

Kezdődnek a cserkészfoglalkozások
2015. január 7. - Volksgruppen
Szombaton, január 10-én kerül sor a karácsonyi szünetet követően a Bécsi 72. számú
Széchenyi István Cserkészcsapat első foglalkozására, az Am Tabor plébánián 16:00 órától
(Bécs 2., Hochstetterg. 1.). A foglalkozásokra egyre több gyermek jár, alkalmanként több,
mint 50 résztvevő is van, mondta el Koleszár Balázs, csapatparancsnok. A cserkészeknél
minden évben a legnagyobb rendezvény az egyhetes csapattábor, melyen az elmúlt évben
80 fő vett részt.
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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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