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2015. január 19. – Új Szó
Az MKP autonómia-koncepcióját a párt tavaly decemberben tett közzé internetes
oldalán. Azóta nem igazán hallani róla, még sajtótájékoztatót sem hívtak össze a téma
kapcsán. Idén tavasszal viszont elkezdik intenzívebben kommunikálni, árulta el
kérdésünkre Berényi József. „Az év első felében fogjuk népszerűsíteni, és látogatni fogjuk
vele Dél-Szlovákia településeit” – mondta a pártelnök. Az autonómiatörekvésekkel
kapcsolatban a szlovák politikai elit nagyon érzékeny, így fennáll a veszélye, hogy
nemzetiségi alapú hisztériát vigyen a kampányba. Az MKP autonómiatervezetével
kapcsolatban a legnagyobb kérdés, hogy ezt hogyan fogják kommunikálni, véli Ján
Baránek. A Polis ügynökség elemzője szerint ugyanis értelmetlen nacionalista politikai
kirohanásokat eredményezhet, ha nem kezelik megfelelően.

Vezető hírek

Eldurvulhat a kampány, ha téma lesz az autonómia

Kelemen Hunor: Erdélyben szükség van a nyomtatott sajtóra
2015. január 19. – Erdély Ma
Fennállásának és működésének 25. évfordulóját ünnepelte január 17-én, szombaton este a
Szatmári Friss Újság szerkesztősége. A nagykárolyi kastélyban tartott ünnepi eseményen
előfizetők, újságírók, közéleti személyiségek vettek részt, házigazdaként Kovács Jenő,
Nagykároly polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Kelemen Hunor szövetségi elnök
méltatásában köszönetet mondott újságíróknak és olvasóknak egyaránt, akik sokszor
nehéz körülmények között, versenyhelyzetben, ám kitartottak. „A Szatmári Friss Újság sok
mindent látott, tapasztalt az elmúlt 25 esztendőben, ám bebizonyosodott, van tartalékuk
arra, hogy előre menjenek, haladjanak” – mondta az RMDSZ elnöke, aki beszédében a
laptulajdonos és kiadó munkáját is méltatta.

Magyarországnak kiemelt partnere Szerbia a Nyugat-Balkánon
2015. január 19. – MTI, Magyar Hírlap, Vajdaság Ma, kormany.hu
Magyarország számára Szerbia a nyugat-balkáni országok között kiemelt partner a
mezőgazdasági kapcsolatok szempontjából - mondta a magyar földművelésügyi miniszter
hétfőn Budapesten az MTI-nek nyilatkozva, miután tárgyalt szerb kollégájával, Snežana
Bogosavljević Bošković mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszterrel. Fazekas Sándor
kiemelte: a tárgyalások fontos témája volt Szerbia uniós csatlakozása, továbbá szóba került
a magyar földtörvény és annak tapasztalatai, valamint a kistermelőknek nyújtott
támogatások és érintették a génmódosított szervezetek (GMO-k) kérdéskörét is. A szerb
miniszter fontosnak nevezte a két ország közötti határon átnyúló együttműködéseket is a
Vajdaság és a dél-magyarországi megyék - Csongrád, Bács-Kiskun és Békés - között.
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2015. január 19. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma
Haáz Sándor tanár, karvezető, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia megalapítója, és
tanítványa, Dániel Kinga kapta idén a Németh Géza-emlékdíjat. A Németh Géza Egyesület
szervezésében tizenötödik alkalommal adták át vasárnap az elismerést a csíkszeredai
református templomban. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia sokkal több kulturális
jelenségnél – hangsúlyozta ünnepi beszédében Zsigmond Barna Pál, Magyarország
csíkszeredai
főkonzulja.
Úgy
véli,
mindazok,
akik
részesévé
váltak
a
gyermekfilharmóniának, „nemcsak a zenére és az egymásra való hangolódást tapasztalták
meg, de ez a képesség az életüket, az embertársi kapcsolataikat is meghatározta, illetve
meghatározza.”

Erdély

Németh Géza-emlékdíjas Haáz Sándor és Dániel Kinga

Módosítják a választási törvényeket
2015. január 19. – Erdély Ma, Háromszék
Nem tudni egyelőre, hogy választási kódexet dolgoznak ki, vagy egyenként módosítják a
különböző voksolásokra vonatkozó törvényeket, de a parlament munkába lendült, és
összehívták a szakbizottságokat. A képviselőházban már tartottak egy ülést, és a
következőt e hét elejére időzítették, egyelőre – az érdemi munka megkezdése előtt –
egységes koncepciót próbálnak kialakítani, az alapelveket kívánják lefektetni –
tájékoztatott Márton Árpád képviselő, a bizottság RMDSZ-es tagja.

Trágár üzenetet firkáltak a szentgyörgyi SIC-tábla alá
2015. január 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Ismeretlen tettesek ráfirkáltak a sepsiszentgyörgyi prefektúra közelében felállított SICtábla tartójára. Egy évvel ezelőtt a prefektus trikolórral takarta el a táblát, pár napra rá
ismeretlen tettesek felhasították a román zászlót. A táblát hosszú idő után tavaly
decemberben állították vissza a helyére. Kora délután a feliratot RMDSZ-es fiatalok
eltüntették.

Közüggyé tenni kisebbségi oktatásunkat
2015. január 19. – Nyugati Jelen
A Nyugati Jelen Király András oktatási államtitkárral, az aradi Szabadság-szobor
Egyesület elnökével tekintett vissza az elmúlt év történéseire, próbálta meg számba venni
az idén várható eseményeket, az elkészített terveket.

Vádat emeltek Szászrégen volt magyar polgármestere ellen
2015. január 19. – maszol.ro, MTI, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) vádat emelt hivatali visszaélés miatt Nagy András
volt szászrégeni polgármester és az általa vezetett hivatal hét alkalmazottja ellen – közölte
az ügyészség. A vádhatóság szerint az RMDSZ színeiben megválasztott polgármester és
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Erdély

beosztottjai 702 ezer lej kárt okoztak a városnak 2006-ban, mert a város közvilágítására
kiírt közbeszerzés ügyében nem szabályszerű, és a város számára kedvezőtlen döntést
hoztak. Az ügyészség korábban zárolta Nagy András és több vádlott-társának vagyonát.
Nagy András az MTI-nek adott nyilatkozatában úgy vélekedett, politikai, etnikai indítékkal
folytat lejárató hadjáratot ellene a korrupcióellenes ügyészség.

Tiltakozás a Wass Albert-megemlékezést követő eljárás miatt
2015. január 19. – szekelyhon.ro, Krónika
Maroknyi székely csoport gyűlt össze az Emlékezés parkjában Wass Albert születésének
107. évfordulóján, hogy gyertyát gyújtva adózzon az író emléke, irodalmi munkássága,
hátrahagyott értékei előtt. A szűk körű megemlékezés nem egészen az elképzelések szerint
alakult: egyrészt a jelenlévők legnagyobb meglepetésére legalább annyian voltak jelen a
megfigyelők, mint maguk az emlékezők, másrészt utólagos kivizsgálás indult az ügyben. A
kivizsgálásra Marosi György székelyudvarhelyi ügyvéd – aki az egyik vizsgálat alatt álló
személyt is képviseli – hívta fel a figyelmet blogbejegyzésében.

Az önkormányzati választási törvény módosul először

Módosul az oktatási program - jobb esélyek a magyar diákoknak
2015. január 19. – Felvidék Ma
Nemrég került bemutatásra az új állami oktatási program, amely szerint a 2015-ös
tanévben az angol nyelv továbbra is az alapiskolák harmadik osztályától lenne kötelező, a
második idegen nyelv tanulása azonban választható lesz a hetedik osztálytól. A magyar
anyanyelvű diákok számára már a szlovák nyelv is egy idegen nyelvnek számít, emiatt nem
követelhető tőlük, hogy esetükben a kötelező angol nyelven kívül még egy nyelvet
tanuljanak, mint a szlovák anyanyelvű társaik, vélekedett Juraj Draxler oktatási miniszter.

Felvidék

2015. január 20. – Krónika
Az önkormányzati választásokat szabályozó törvény módosítását kezdeményezi először a
választási jogszabályok módosításainak kidolgozására összehívott parlamenti bizottság –
jelentette be tegnap a testület ülését követően Valeriu Zgonea, a képviselőház elnöke. A
pártok február 10-éig tehetik meg módosító javaslataikat, és jövő hónapban az első kamara
már el is fogadhatja Zgonea szerint. A testület ezt követően a parlamenti választási
törvényhez, valamint a párttörvényhez is módosításokat dolgoz ki.

Az SNS-nek sem tetszik az állampolgársági rendelet
2015. január 19. – Felvidék Ma
Nem tetszik Robert Kaliňák belügyminiszter kettős állampolgársággal kapcsolatos
miniszteri rendelete a Szlovák Nemzeti Pártnak. Jaroslav Paška alelnök, EP-képviselő arra
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Beiktatták hivatalukba a Pozsonyi Református Egyházmegye tisztviselőit
Apácaszakállason
2015. január 19. – Felvidék Ma
Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) püspöke
istentisztelettel egybekötött rendkívüli ünnepi közgyűlésen hivatalába iktatta a Pozsonyi
Református Egyházmegye egyházi és világi vezetőjét, Dr. Somogyi Alfréd esperest és
Molnár Rudolf egyházmegyei gondnokot január 18-án. A zsúfolásig megtelt
apácaszakállasi református templomban tartott ünnepi alkalmon számos egyházi elöljáró,
a komáromi Selye János Egyetem Teológiai Karának oktatója és a felvidéki magyar
közösség politikai-közéleti szereplője vett részt.

Felvidék

hivatkozik:
jogállamban
törvény
nem
írható
rendeletével (törvényértelmezésével) vagy miniszteri rendelettel.

Elsötétült a 25 éves Szepsi Városi Televízió

Miért körhintáznak a tisztségviselők?
2015. január 19. – Magyar Szó
Már a harmadik polgármestere van Nagybecskereknek a 2012-es választások óta
(mindhárman a Szerb Haladó Párt tagjai), a napokban pedig felröppent a hír, hogy távozik
tisztségéről a városi képviselő-testület elnöke, aki a Szerbiai Szocialista Párt tagja. A
Demokrata Párt szerint a tisztségviselők váltakozása komolytalanságra utal, pedig, mint
mondják, a politika nem játszótér és minden hibát drágán kell megfizetni. A demokraták
azt üzenik a hatalmat gyakorló haladóknak és szocialistáknak, hogy ha nem rendelkeznek
megfelelő szakképesítésű, tisztességes káderekkel, akik készek vállalni a felelősséget a
mandátumuk végéig, akkor távozzanak a hatalomból. Az ellenzéki párt szerint nem világos
a lemondások megindokolása sem, úgy látszik, hogy a jelenlegi nagybecskereki
tisztségviselők elsődleges célja az, hogy megkaparintsanak valamilyen belgrádi vagy
újvidéki posztot maguknak, s nincs is szándékukban az itteni polgárok gondjaival
foglalkozni. A demokraták emiatt a rendkívüli helyhatósági választások szükségét
hangsúlyozzák.

Vajdaság

2015. január 19. – hirek.sk
Negyedszázados működés után elsötétült a Szepsi Városi Televízió. A döntést Slavomír
Borovský, a város új polgármestere testületi jóváhagyás nélkül, egy tollvonással hozta meg,
kiváltva ezzel a lakosság javarészének megdöbbenését és felháborodását. A szepsiek
azonban bíznak abban, hogy mielőbb folytatódik a sugárzás. Persze, az sem mellékes, hogy
a folytatásban milyen lesz a tartalom és a színvonal.
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2015. január 19. – Magyar Szó
Délkelet-Európa országai közül Szerbia és Bulgária esetében csökkentette leginkább az
Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank (EBRD) a gazdasági növekedésre vonatkozó
becslését. A tavalyi év gazdasági nehézségei valamint az árvizek következményei az EBRD
szerint átfolynak 2015-re is, így mindössze félszázalékos gazdasági növekedést jósolnak
Szerbia esetében, noha tavaly szeptemberben ez a becslés még kétszázalékos volt.

Vajdaság

„Leértékelték” Szerbiát

Hét évtizedes történetünkről, jövőképünkről

Kárpátaljára várják a magyar külügyminisztert
2015. január 19. - Kárpátalja
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter hivatalos látogatása megyénkbe
január 23-án, pénteken esedékes - közölte a Karpatszkij Objektív. Az előzetes tervek
szerint a magyar diplomácia vezetője találkozik majd a megye és a kárpátaljai magyarság
vezetőivel. Ungvári és beregszászi tárgyalásain várhatóan szóba kerül egyebek mellett az
ukrán-magyar határon létesítendő, 2016-ban megnyitni tervezett új határátkelők kérdése
is. A mukachevo.net portál megjegyzi, hogy bár Szijjártó Péter járt már Kijevben, de első
ízben látogat el Kárpátaljára azóta, hogy Martonyi Jánost váltotta a külügyi tárca élén.

Kárpátalja

2015. január 19. – Magyar Szó
A Magyar Szó két kiadványának ősbemutatója volt vasárnap délután a szabadkai Lányi
Ernő Iparos Művelődési Egyesületben. Varjú Márta főszerkesztő a lap hét évtizedét
vázolva – 1944. december 24-étől napjainkig –, egyebek között szólt arról, hogy az
anyaországtól az első kitüntetést a 70. születésnap alkalmából kapta: Magyarország
miniszterelnöksége tavaly augusztus 19-én Külhoni Magyarságért díjjal tüntette ki
napilapunkat.
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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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