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2015. január 14. – MTI, mno.hu, Kárpátalja, Kárpátinfó, Kárpátalja.Ma
Mintegy háromezer, 20 és 60 év közötti katonaviselt vagy katonai szakképesítéssel
rendelkező hadköteles személyt hívnak be az ukrán hadseregbe Kárpátaljáról a részleges
mozgósítás 2015. január 20-án kezdődő, negyedik szakaszában – közölte szerdai ungvári
sajtótájékoztatóján Ivan Vaszilcjun ezredes, a Kárpátalja megyei hadkiegészítő
parancsnokság parancsnoka. Vaszilcjun elmondta, hogy a január 20-ától április 1-jéig
tartó, országosan ötvenezer főt érintő újabb mozgósításra azért van szükség, hogy
felváltsák a kelet-ukrajnai terrorellenes műveleti övezetben tavaly óta szolgálatot teljesítő
katonákat. Hozzátette: fontos szempont az is, hogy felkészültebb haderővel tudjanak
kiállni, ha a helyzet tovább éleződik.

Vezető hírek

Háromezer hadkötelest hívnak be hamarosan az ukrán hadseregbe
Kárpátaljáról

Szijjártó Belgrádban: Felértékelődtek a magyar-szerb kapcsolatok

Horváth Anna: szilveszterkor a polgármesteri hivatal bakizott
2015. január 14. – transindex.ro, Krónika
Mindenki ugyanazt a logót, ugyanazt az elképzelés-menetet kell képviselje, ezért márkázási
útmutatót (brandbookot) készítenek a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa projekt
többnyelvűségének a biztosítása érdekében, tudta meg a Transindex Horváth Annától,
Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármesterétől. „Ez azt hivatott kiküszöbölni, ami történt
szilveszterkor, amikor az Ifjúsági Főváros megnyitóján elmaradt a többnyelvűség. Akkor az
önkormányzat bakizott. Mi azonban számtalan kulturális szervezettel fogunk
együttműködni az év folyamán. Ha az önkormányzat bakizott, akkor akármelyik
programszervező bakizhat” – mondta.

Erdély

2015. január 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Hivatalos belgrádi látogatásra érkezett Szijjártó Péter magyar külgazdasági és
külügyminiszter, ahol egyebek mellett tegnap részt vett azon a kínai–szerb–magyar
hármastalálkozón is, melynek fő témáját a Budapest–Belgrád-vasútvonal felújítása
képezte. Ezt a találkozót megelőzően Ivica Dačić külügyminiszterrel is tárgyalt a magyar
külügyi tárcavezető, s ezen a megbeszélésen egyetértettek abban, hogy Magyarország és
Szerbia között még soha sem voltak ennyire jók a kapcsolatok. Két országban
megmutatkozott politikai szándéknak, a Vajdasági Magyar Szövetség közvetítő szerepének
és az elmúlt évek során foganatosított lépéseknek köszönhetően jelentős eredményeket
lehet elkönyvelni a kapcsolatok rendezése terén. Szijjártó Péter Belgrádi látogatásának
egyik célja a vasútvonalba való beruházás körüli határidők pontosítása volt a magyar, a
szerb és a kínai fél részéről.
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2015. január 14. – transindex.ro, maszol.ro
Korodi Attila képviselte Kelemen Hunort, az RMDSZ szövetségi elnökét január 14-én
Bukarestben a Victoria Nuland által a politikai pártok vezetőivel szervezett találkozón. Az
Amerikai Egyesült Államok európai és eurázsiai ügyekért felelős külügyi helyettes
államtitkára több napot is Romániában tölt, egyeztetett az államfővel, illetve a
miniszterelnökkel is. A parlamenti képviselő jelezte az államtitkárnak, hogy az RMDSZ
szeretné folytatni az elmúlt 25 év politikai párbeszédét, és hogy a Szövetség számára
létfontosságú, hogy az erdélyi magyarság ebbe folyamatosan bele legyen kapcsolódva.
Kitért emellett Kelemen azon bejelentésére is, amely szerint a Szövetség nagyon fontosnak
tartja, hogy a politikai pártok között mielőbb szülessen egy egyezség a megszerzett
kisebbségi jogok visszafordíthatatlanságáról, a kisebbségi minimumról és a
továbblépésről.

Erdély

Korodi Attila képviselte az RMDSZ-t a Victoria Nulanddal való találkozón

Kibontakozóban az Erdély-mozgalom
2015. január 14. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék
Kolozsváron ülésezett a hétvégén az Erdély autonómiájának elérését célul kitűző Erdélyi
Demokrata Liga. A románok és magyarok által közösen létrehozott szervezet elfogadta a
Transzszilván minimum programot és a Transzszilvanista hálózat megszervezésének
stratégiáját. A találkozón mintegy negyvenen voltak jelen, köztük Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke és Sabin Gherman újságíró, az erdélyi eszme közismerten
elkötelezett képviselője. A szombati kolozsvári találkozóról, a liga ernyőszervezetté, illetve
párttá alakulásának, céljai megvalósításának esélyeiről Bakk Miklós politológust, a
kezdeményezők egyik prominens magyar képviselőjét kérdezték.

Furulyával a magyar himnusz bírságolása ellen
2015. január 14. – maszol.ro, Krónika
Öt ország himnuszának eléneklésével és elfurulyázásával tiltakozott szerdán Hantz Péter a
Kovászna megyei prefektúra előtt. A kolozsvári kutató a rögtönzött, egyszemélyes akcióval
az ellen tiltakozott, hogy a korábbi háromszéki prefektus, Marius Popica a magyar
himnusz elénekléséért / intonálásáért 5000 lejre bírságolta az MPP-t. A kolozsvári fizikus
szeretett volna a prefektussal is szóba állni, de mivel senki nem reagált az akciójára, a
Kovászna megyei kormányhivatal iktatójába leadott egy saját maga ellen megfogalmazott
panaszt, amelyben azt kéri, vizsgálják meg, hogy vétett-e a törvények ellen, amikor
elénekelte és elfurulyázta az öt ország himnuszát.

Biztosított működés
2015. január 14. – Nyugati Jelen
A Bethlen Gábor Alap által meghirdetett, a magyar kultúráért és oktatásért című felhívásra
a Resicabányai Református Egyházközség a 2014-es évre 600 000 Ft támogatásban
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Erdély

részesült a „Szórványban óvoda működésének, iskolabusz üzemeltetésének,
szórványgondozás költségeinek támogatása” című pályázatára. Krassó-Szörény megye
egyedüli magyar tanintézménye, a Resicabányai hosszúprogramú óvoda, a református
egyházközség épületében működik 3 tanerővel és 15 gyerekkel. Az ugyancsak pályázati
úton nyert autóval, egy önkéntes sofőr segítségével egész évben biztosítják az óvodától
messze lakó gyerekek mindennapos szállítását. A gyerekek ingáztatásához szükséges
üzemanyagköltséget, a sofőr juttatását, az óvodai fogyóeszközöket és a rezsiköltséget idén
is a BGA támogatta.

A párbeszéd esélye
2015. január 14. – Farcádi Botond – Erdély Ma, Háromszék
Farcádi Botond szerint „gyakorlatilag visszhang nélkül maradt Tőkés László, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács elnökének pénteki felhívása, amelyben új magyar egységet, az
erdélyi magyar politikai szervezetek autonómia iránt elkötelezett képviselőinek
együttműködését javasolta. Az erdélyi magyar alakulatok nem reagáltak a felvetésre, az
Erdélyi Magyar Néppárt a közelgő tisztújító kongresszusra készül, az RMDSZ szintúgy, az
MPP talán önmagát keresi, így mindössze a politikai elemzők figyelmeztettek: többrétű
okok miatt kevés az esélye annak, hogy létrejöjjön a magyar összefogás”.

Az RMDSZ nem veszi komolyan Tőkés egységre szólító javaslatát
2015. január 15. – Krónika
A sajtón keresztül történő üzengetés miatt nem veszi komolyan Tőkés Lászlónak az erdélyi
magyar politikai szervezetek közötti stratégiai partnerség kialakítását célzó
kezdeményezését az RMDSZ. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára tegnap a Krónikának úgy
nyilatkozott, nehezen tudja komolyan venni az európai parlamenti képviselő felvetését.
Szerinte ha Tőkés valóban őszintén akarná az„úgynevezett új egységet”, akkor nem a
sajtón keresztül üzenné meg, hanem közvetlenül megkeresné azokat, akikkel szeretne
összefogni. „Az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt között már jó ideje létezik egy hosszú
távú partnerségi megállapodás, ehhez mind a két fél tartja magát. Akik komolyan
gondolják az egység, a közös munka ügyét, azok meg tudnak egyezni” – állapította meg
Kovács Péter.

Igényen túl, ésszerűségen innen
2015. január 15. – Csinta Samu – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „új év, új felhívás az új magyar egységre – el lehetne intézni
így is Tőkés László néhány nappal ezelőtti „szózatát”. Csakhogy a rohamosan morzsálódó
időben, a seregek hasonló léptékű fogyása közepette minden hasonló kezdeményezést
érdemes megbecsülni, hiszen észrevétlenül is közelebb vihetnek a romániai magyar egység
újrateremtéséhez”.
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2015. január 15. – Krónika
Újabb iskolát neveznének el magyar személyiségről Marosvásárhelyen, a 7-es Számú
Általános Iskola nevét módosítanák – jelentette be Peti András alpolgármester. Bár a
kezdeményezés nem új keletű, az RMDSZ-es elöljáró visszafogott optimizmussal néz a
névadási eljárás elébe. Peti András emlékeztetett: már a Bernády-iskola elnevezéskor, de
előtte is többször hangoztatta, hogy át kellene nézni a városban található tanintézetek
neveit. A tények ugyanis azt igazolják: Marosvásárhelyen úgy nevezték el az iskolákat,
hogy figyelmen kívül hagyták a lakosság etnikai arányát. Ugyanakkor a tanügyi törvényben
foglaltakat is, hiszen a jogszabály is előírja, hogy az iskolák elnevezésekor figyelembe kell
venni a településen élő kisebbségek arányát is.

Erdély

Újabb vásárhelyi iskolakeresztelő

Várad: halasztás az utcanév ügyében
2015. január 15. – Krónika
Február közepére halasztotta a nagyváradi ítélőtábla tegnap annak az ügynek a
tárgyalását, amelyben a diszkriminációellenes tanács két évvel ezelőtti döntését támadta
meg magánszemélyként Kristófi Kristóf, Bosze László és Kolozsi Árpád. Az EMNP által
alapított Bihar megyei magyar jogvédő bizottság tagjai közül utóbbi ügyvédként is
képviseli a felpereseket, akik azért kértek jogorvoslatot, mert a CNCD korábban
elutasította a Bajor Andor utca átnevezésének kivizsgálását.

Kórkép – A MOGYE magyar nyelvű oktatásáról a Duna Tv-ben
2015. január 14. – Erdély Ma
Időhúzás zajlik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar
tagozatának létrehozása ügyében. Legalábbis így látják azok a magyar nyelvű oktatók, akik
négy éve részesei a román többségű szenátussal vívott állóháborúnak. Az RMDSZ
javaslatára 2011-ben megszületett új oktatási törvény előírása szerint a multikulturális
egyetemeken létre kell hozni az önálló magyar oktatási struktúrát, az intézmény szenátusa
viszont, az egyetemi autonómiára hivatkozva, elutasítja ezt. A törvényi kötelezettség, a
miniszteri közbenjárások, perek sora ellenére az egyetem etnikai aránya felborult, a
magyar oktatók utánpótlása egyre nagyobb problémát jelent, az anyanyelvű képzés nem
teljes körű. A Kórkép című filmet a Duna Televízió csütörtökön 16 órától tűzte műsorára.

A kormány megszabta a költségvetés alsó határát
2015. január 14. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu
A kormány egy szerdán hozott határozattal kiiktatta a megyei önkormányzatokat a
települési költségvetések kiegyensúlyozási folyamatából, és megszabta a községek,
városok, megyei jogú városok és megyeszékhelyek, valamint a megyék költségvetésének az
alsó határát. Amint Darius Valcov pénzügyminiszter a kormányülés után elmondta, a
települések ezentúl közvetlenül a pénzügyminisztériumtól kapják meg a költségvetéseik
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Az RMDSZ megkezdte nyilvános konzultációját Alapszabályzatának- és
Programjának módosításáról

Erdély

kiegyensúlyozására szánt összegeket, amelyek megállapításánál a közigazgatási egység
lakosainak a számára, területének a méretére, útjainak a hosszára lesznek tekintettel.

2015. január 14. – Erdély Ma, maszol.ro
Javában folynak az RMDSZ 12. Kongresszusának előkészítő munkálatai, megkezdődött a
nyilvános konzultáció az Alapszabályzat- és Program módosításáról. „A konzultáció
nyilvános, tehát bárki jelezheti és elküldheti észrevételeit a dokumentumokkal
kapcsolatban, emellett civil szervezetek, egyházak, szakmai csoportok képviselőit és
véleményformálókat kérünk fel arra, hogy meglátásaikkal segítsék munkánkat. Célunk,
hogy széles társadalmi alapokon nyugvó Programot, valamint a hatékony működés
előfeltételeit megteremtő Alapszabályzatot dolgozzunk ki” – nyilatkozta tegnap délben
Kovács Péter főtitkár.

Utazás Boeing repülővel a Székelyföldre?

Februártól néhányan visszakaphatják szlovák állampolgárságukat
2015. január 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Februárban kezdi meg a belügyi tárca annak a miniszteri rendeletnek a gyakorlati
alkalmazását, amelynek alapján az érintettek egy része kérvényezheti elveszített szlovák
állampolgárságának visszaállítását. A rendelet azon személyek egy része számára teszi
lehetővé szlovák állampolgárságuk visszaszerzését, akik a 2010 óta hatályos szlovák
állampolgársági törvény alapján egy másik ország állampolgárságának felvétele után
veszítették el szlovák állampolgárságukat. A szlovák állampolgárságot azonban csak azok
kaphatják vissza, akik úgy vették fel egy másik ország állampolgárságát, hogy abban

Felvidék

2015. január 15. – Magyar Nemzet
Két, egymástól független kezdeményezés is repülőtér létrehozását ajánlja a Székelyföldön.
Szakértők szerint az infrastrukturális szempontból Bukarest által mostohán kezelt
tömbmagyar régió gazdaságát és idegenforgalmát már egyetlen légikikötő is jelentősen
fellendítené, sokan hiányolják ugyanakkor az elképzelések összehangolását. A
Nemzetstratégiai Kutatóintézet a régió gazdasági fejlődésének elősegítése céljából
készítette el az egyik székelyföldi repülőtér megvalósíthatósági tanulmányát, mely a
Hargita-hegység lábánál fekvő Cekend-tetőn helyezkedne el, míg Hargita megye
önkormányzata a Csíkszereda közelében lévő Csíkcsicsó füves repülőterét fejlesztené
modern légikikötővé. Szakértők úgy látják, a térségben akár két repülőtérnek is lenne
létjogosultsága, ám ezeket az elképzeléseket mindenképp össze kellene hangolni.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. január 15-i számában olvasható.)
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2015. január 14. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja december elején hozta nyilvánosságra és bocsátotta közvitára
„A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint DélSzlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című, közel 70 oldalas
dokumentumát. A párt a tervezet kapcsán tavasztól Dél-Szlovákia-szerte vitafórumokat
akar rendezni.

Aláírásgyűjtés a röszkei autópályadíj eltörléséért
2015. január 14. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) online aláírásgyűjtésbe kezdett,
a petícióban azt kérik Magyarország kormányától, hogy töröljék el a díjkötelezettséget a
horgos-röszkei határátkelőtől induló autópálya első 900 méteres szakaszán. Csonka Áron,
a VMDK elnöke elmondta, hogy több vajdasági, magyar állampolgársággal is rendelkező
polgár kereste meg őket a január elsejével életbe lépett megyei matricákkal kapcsolatban,
ezért döntöttek a petíció mellett.

Felvidék

Országszerte vitafórumokat rendez önigazgatási tervezetéről az MKP

Vajdaság

állandó lakhellyel rendelkeztek, vagyis a rendelet a szlovák állampolgárságukat elveszített
felvidéki magyar állampolgárok túlnyomó többsége számára nem hoz érdemi változást.

Az év legszebb vajdasági magyar gyermekkötete
2015. január 14. – Pannon RTV
Nagy érdeklődéssel fogadják a gyerekek Csík Mónika vajdasági szerző decemberben
megjelent Pópopó és Totyka című gyermekkötetét. A 12 meséből álló, Kanyó Janovics
Erika által illusztrált könyvet a Szabadkai Gyermekszínházban is bemutatták. A Pópopó és
Totyka című meséskönyv hiánypótló kiadvány, hiszen a magyar nyelven megjelenő
vajdasági könyvek sorában elvétve akad gyermek-olvasóközönséget megszólító kötet. Az
már csak hab a tortán, hogy megjelenését követően azonnal elnyerte az év Vajdasági Szép
Magyar Könyv legszebb gyermekkötete díjat.

Nagycsaládos célkitűzések
2015. január 14. – Csincsink Zsolt - Magyar Szó
A Vajdasági Nagycsaládos-egyesületek Szövetsége decemberben nem szervezett évzáró
ünnepséget, hanem azt az idén, január 2-án tartották meg Adán. Az ünnepségen a helybeli
nagycsaládosok mellett részt vettek a szerbiai, magyarországi és boszniai
partnerszervezetek képviselői is. Krizsán Vilmos a szövetség elnöke elmondta, hogy 2014ben tartalmas évet zárt, amelynek végén az ADRA adventista szervezet jóvoltából 140
dobozos csomagot osztottak szét hat település gyerekeinek a Péterrévén, Óbecsén és Adán
megrendezett ünnepségeken.
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Fontos döntések előtt
2015. január 14. - Népújság
Hétfőn délután Dobronakon tartotta meg első idei képviselői fórumát Göncz László
nemzetiségi képviselő, aki ezt megelőzően a muravidéki magyar sajtó képviselőit is
tájékoztatta az aktualitásokról, a már hosszabb ideje megoldásra váró kérdésekről,
amelyek az új kormánnyal új lendületet vettek.

Az oktatás a megmaradás kulcskérdése

Kárpátalja

2015. január 14. – MTI, Kárpátalja Ma
Európai uniós követelmény az, hogy Ukrajna vessen véget annak a káosznak, amely
jelenleg a különböző útlevelek kiadásának és használatának gyakorlatában mutatkozik –
jelentette ki Jevhen Perebijnisz ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján. A
szóvivő a miniszter szavait megismételve leszögezte, hogy az ukrán alkotmány nem ismeri
el a kettős állampolgárságot. Kiemelte: Ukrajna arra törekszik, hogy állampolgárai
vízummentességet kapjanak az Európai Unió tagállamaiban, és ennek érdekében az uniós
normáknak megfelelően igyekszik rendet teremteni az útlevélrendszerben. Hozzáfűzte,
hogy Ukrajna ezért döntött az ujjlenyomatot is tartalmazó biometrikus útlevelek
bevezetése mellett.

Muravidék

Ukrán külügyi szóvivő: véget kell vetni a különböző útlevelek okozta
káosznak

Magyar népzene-, ének-, néptáncoktatás Bécsben
2015. január 14. - Volksgruppen
Az „Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie“ és a „Délibáb”Bécsi Magyar
Kultúregyesület közös szervezésében folyik egy Magyar népzene-, ének-, néptáncoktatás a

Őrvidék

2015. január 14. - Népújság
A külhoni magyar felsősök éve (2014) befejeztével Horváth Ferenc, a muravidéki magyar
közösség elnöke kedden fogadta a kétnyelvű általános iskolák igazgatóit, átadva az
intézményeknek a Nemzetpolitikai Államtitkárság könyvcsomagját. A külhoni magyar
felsősök éve programjait, melynek középpontjában a tehetséggondozás, a tudományosság
és a pályaorientáció, valamint a személyiségfejlesztés és a közösségépítés állt, a
Muravidéken is örömmel fogadták.
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Universität für Musik und Darstellende Kunst épületeiben. A tanfolyam január 17-én
szombaton ismét folytatódik.
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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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