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2015. január 26. – MTI, hirado.hu, hirek.sk
Nemcsak magyarországiak, hanem határon túli magyar állampolgársággal rendelkező
magyarok is pályázhatnak a programra. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár az M1 Ma reggel című műsorában azt mondta: immár harmadik évben írták ki
a pályázatot, és várják a jelentkezéseket. Az első évben 47-en mentek külföldre a
programmal, tavaly 100-an és idén is 100 jelentkezőt várnak, a résztvevők a diaszpóra
magyarságához mehetnek közösségépítő feladatokat ellátni Kanadától Új-Zélandig - húzta
alá Potápi. A programmal párhuzamosan indítanak egy másikat is, melynek neve
valószínűleg Petőfi-program lesz, és melynek a célja hasonló lesz, mint a Körösi Csomaprogramnak. Mint mondta, főleg a Kárpát-medencében és szórványközösségeihez
szeretnének eljuttatni olyan fiatalokat, akik segítik az identitástudat megőrzését, ez pedig
kiegészülne Csehország, Lengyelország, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Szerbia
magyarságával.

Vezető hírek

Indul a harmadik Körösi Csoma-program

Tőkés László vesztett a zászlóperben
2015. január 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen,
Magyar Hírlap
Elutasította a nagyváradi bíróság Tőkés László keresetét, amelyben az európai parlamenti
képviselő a székely lobogót reklámzászlónak tekintő és annak eltávolítására felszólító
rendőrségi jegyzőkönyv semmissé nyilvánítását kérte. A volt református püspököt tavaly
augusztusban szólította fel a bihari megyeszékhely helyi rendőrsége, hogy távolítsa el EPirodája erkélyéről a szolidaritásvállalás jeleként korábban kitűzött székely zászlót, amelyet
a hatóság reklámzászlónak minősített. Kincses Előd, Tőkés ügyvédje elmondta: fellebbezni
fognak az alapfokon hozott ítélet ellen, ha pedig Romániában jogerősen is elveszítenék a
pert, az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak. „A strasbourgi bíróság
joggyakorlata alapján kizárt, hogy ne a mi javunkra szülessen ítélet, de ez komoly tandíjba
fog kerülni Romániának" – jelentette ki a marosvásárhelyi ügyvéd.

Csaknem ezren veszítették már el szlovák állampolgárságukat
2015. január 26. – hirek.sk
A vonatkozó törvény hatályba lépése óta eltelt több mint négy és fél év alatt 984 személy
veszítette el szlovák állampolgárságát. Közülük legtöbben a cseh állampolgárság felvétele
miatt veszítették el a szlovákot – derül ki a belügyminisztérium statisztikáiból. 2010. július
7. és 2015. január 22. között 355 személy a cseh állampolgárság felvétele miatt veszítette el
a szlovákot. Az elmúlt több mint négy évben a német állampolgárságot 190-en, az
osztrákot 140-en, a britet 90-en, a magyart pedig 59-en vették fel, miáltal elveszítették a
szlovákot.
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2015. január 26. – transindex.ro, maszol.ro
Kovács Péter és Sándor Krisztina is cáfolta, hogy az RMDSZ és a Fidesz között lett volna
egy olyan megállapodás, amelynek köszönhetően az RMDSZ kilépett a kormányból, és a
magyar kormány megvonta a támogatását az EMNT által működtetett Demokrácia
Központ hálózattól. A háttéregyezményről szóló hír a bukaresti magyar rádióban jelent
meg, ebben név nélkül nyilatkozó forrásokra hivatkozva állították az egyezség
következményeként megszűnő forrásfolyósítás tényét.

Erdély

Mégsem vonták meg a Demokrácia Központok támogatását?

Kelemen Hunort támogatja az RMDSZ Hunyad megyei szervezete
2015. január 26. – Nyugati Jelen, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Az RMDSZ elnöki tisztségéért induló Kelemen Hunort támogatja a Szövetség Hunyad
megyei szervezete az áprilisi kolozsvári kongresszuson – jelentette be hétfői
sajtótájékoztatóján Winkler Gyula megyei elnök. "Szombaton a Hunyad megyei RMDSZ
elnöksége úgy döntött, hogy támogatjuk az újabb mandátum megszerzésében Kelemen
Hunor szövetségi elnököt, aki januárban jelentette be, hogy indulni kíván az elnöki
tisztségért. Kelemen Hunor mindig támogatta Hunyad megyei RMDSZ kezdeményezéseit,
jól ismeri közösségünk mindennapjait, rendszeresen jelen van köreinkben. Ennek
megfelelően, akárcsak négy évvel ezelőtt, a mi jelöltünk Kelemen Hunor " – fogalmazott
Winkler Gyula.

Lemondott Bartolf Hedvig, Hargita megye főtanfelügyelője
2015. január 26. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Marosvásárhelyi
Rádió, Erdély Ma
Lemondott Bartolf Hedvig, Hargita megye főtanfelügyelője - számolt be a Marosvásárhelyi
Rádió. Bartolf Hedvig néhány napja kérte a felmentését, és elmondta, az oktatási tárcánál
el is fogadták ezt. Hargita megye főtanfelügyelője személyes okok miatt mondott le a 2012
júliusa óta betöltött tisztségről. Továbbra is az oktatás terén tevékenykedik majd, és a
tanfelügyelőségen is fog dolgozni. Lemondása február elsejétől lép érvénybe.

Korrupciógyanú a gyergyói városházán
2015. január 26. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro
Korrupció és hamisítás gyanújával folytattak házkutatást az Országos Korrupcióellenes
Ügyosztály (DNA) munkatársai hétfőn a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatalban és
másik négy Hargita megyei helyszínen. A DNA marosvásárhelyi ügyészei a Román
Hírszerző Szolgálat (SRI), a rendőrség és a csendőrség közreműködésével cégeknél és
magánlakásokban vizsgálódtak, többek között Mezei János gyergyószentmiklósi
polgármester otthonában is. A Magyar Polgári Párt (MPP) színeiben megválasztott,
hivatalát 2008 óta betöltő elöljárót kora reggel „látogatták meg” a DNA ügyészei, majd a
polgármesteri hivatalba kísérték, ahol folytatódott a vizsgálat. A városházán kora délután
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Egyre több anyaországi hallgató érkezik Kolozsvárra
2015. január 26. – Krónika
Egyre nagyobb a magyarországi diákok érdeklődése a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
iránt, ugyanis különösen az országhatárhoz közel élő fiataloknak Kolozsváron jobban
megéri tanulni, mint Budapesten – számolt be a Krónikának a január 22–24-én
Budapesten megszervezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás tapasztalatairól
Makkai Júlia Anna, a BBTE Magyar Tagozatának kommunikációs felelőse.

Erdély

fejeződött be a házkutatás, innen nagy mennyiségű iratot vittek magukkal a nyomozó
hatóság munkatársai.

Ponta: ne maradjon a jelenlegi választási rendszer!

Csintalan Zsuzsanna: Teljesen váratlanul ért minket az OT döntés
2015. január 26. – Felvidék Ma
Alig két hónappal ezelőtt választották meg az alapszervezet elnökévé, ma azonban már
nem ő az elnök, s az MKP-nak Komáromban még csak alapszervezete sincsen. Mint
Csintalan Zsuzsanna mondja, a kialakult helyzet teljesen váratlanul érte, s csak a sajtóból
értesült róla.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala aktívabb jelenlétet szeretne egy aktívabb
társadalomért

Vajdaság

2015. január 26. – Krónika
A legfontosabb az, hogy ne maradjon meg a jelenlegi választási rendszer – szögezte le
tegnap Victor Ponta miniszterelnök azt követően, hogy az általa vezetett Szociáldemokrata
Párt (PSD) vezetőivel arról egyeztetett, milyen álláspontot képviseljen a Klaus Johannis
államfő által többek között a választási rendszer módosításáról meghirdetett holnapi
egyeztetésen. Ponta leszögezte: kisebb létszámú parlamentre van szükség. A kormányfő
úgy vélte, 318 képviselőre és 100–110 szenátorra van szükség.

2015. január 26. – Felvidék Ma
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Koordinációs Bizottsága idén először január 13-án
Somorján ülésezett. Összesen tizennyolcan vettek részt a találkozón, többen először vettek
részt a megbeszélésen – civil aktivisták és érdeklődők. Az összejövetel fő célja az volt, hogy
a résztvevők összegezzék a változásokat, az éves szintű tevékenységet, és átgondolják, mit
kell tenni a jövőben.
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2015. január 26. – Kecskés István – Magyar Szó
Szombaton megkezdődött a XIV. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat. A
következő két hónapban – március végéig – minden hétvégén lesz valamilyen művelődési
esemény ebben a közép-bánsági faluban. A megnyitón a helybéli táncosok, szavalók és
énekesek mellett felléptek a pacséri, a bácsfeketehegyi, a toráki és a romániai Újszentesről
érkező műkedvelők is. A Művelődési Otthon előcsarnokában, kísérőrendezvényként a
bégaszentgyörgyi Közművelődési Intézmény harmadik művésztelepének az alkotásaiból
nyílt kiállítás.

Vajdaság

4. alkalommal szervezték meg a március végéig tartó rendezvényt

A magyar kultúrát ünnepelték Óbecsén

Átadták a 2014-es Fodó Sándor díjakat
2015. január 26. – Kárpátalja Ma
Ünnepélyes keretek között adták át 2015. január 24-én a 2014-es év Fodó Sándor-díjakat a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) évkezdő közgyűlésén. A szövetség
2005-ben hozta létre a Fodó Sándor-ösztöndíjat, tisztelegve első, alapító elnöke
emlékének. Eleinte a kárpátaljai felsőoktatásban tanuló magyar diákok részére
ösztöndíjként hirdették meg, 2013-tól azonban a szövetség az ösztöndíjat Fodó Sándordíjjá fejlesztette. A díjat azok a magyarság érdekében jelentős közösségi szervezőmunkát
kifejtő diákok, az oktatási és egészségügyi intézményekben dolgozó, illetve egyházi
személyek kapják, akik méltó örökösei Fodó Sándor szellemi hagyatékának.

Kárpátalja

2015. január 26. – Magyar Szó
A magyar kultúra napja alkalmából csütörtökön az Óbecsei Népkönyvtár péterrévei
részlegében, pénteken este az óbecsei könyvtárban mutatták be Fazekas Katalin Lángot
adok át, ápold, s add tovább! című kötetét. Üdvözlő beszédében Galgó Ferenci Andrea
kultúrával, oktatással és civil szervezetekkel megbízott tanácstag arról beszélt: az oktatás
és nevelés mennyire elválaszthatatlan részét képezi a kultúrának – ezt példázza remekül
Fazekas Katalin könyve is.

Wekerle Sándor díjjal tüntették ki a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók
Szövetségét
2015. január 26. – Kárpátalja Ma
„Van magyar modell és sikeresen működik”- kezdte előadását Matolcsy György, a Magyar
Nemzeti Bank (MNB) elnöke a IV. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumon. A Fórumon
Kárpátalját a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) képviselte immár
harmadik alkalommal. A Wekerle terv társadalmasításban nagy szerepet játszó vállalkozói
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Ismét lesz nyelvi tábor a Balatonon
2015. január 26. - Volksgruppen
Az idén is meghirdeti nyári nyelvtáborát a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Idén is
Balatonszemesen lesz a tábor, ahol a magyar anyanyelvűek németül, a német
anyanyelvűek pedig magyarul tanulhatnak. Július 21.-30. között a délelőtti tanórák mellett
számtalan szórakoztató program is várja a jelentkezőket. A táborba március 6-ig várják a
jelentkezéseket.

Őrvidék

szövetségek és közgazdasági társaságok a Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági
Díjban részesültek. A KMVSZ nevében a díjat Virág László elnök vette át.
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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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