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Kelemen Johannisnál: kisebbségi paktumot! 
2015. január 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, hirado.hu, Nyugati 

Jelen, Magyar Nemzet 

Politikai megállapodást javasolt a többségi pártok és a kisebbségek között Kelemen Hunor, 

az RMDSZ szövetségi elnöke azon a hétfői találkozón, amelyre Klaus Johannis államfő 

hívta a parlamenti pártok vezetőit annak érdekében, hogy egyeztessenek a védelmi 

kiadások olyan módon történő növeléséről, hogy azok 2017-től elérjék a bruttó hazai 

termék (GDP) 2 százalékát. Kelemen Hunor a találkozót követően elmondta: a Johannis 

által felvetett kezdeményezés mellett – amelyet támogatnak – egyéb témákat is fölvetettek. 

Ezek egyik legfontosabbika a többségi pártok és a kisebbségek között kötendő 

megállapodás, amely Kelemen szerint szükséges a stabilitás érdekében, és Románia javát 

szolgálná. 

 

Két hét múlva várható ítélet Tőkés zászlóperében 
2015. január 12. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, hirado.hu 

A nagyváradi bíróság két hét múlva hirdet ítéletet abban a perben, amelyet Tőkés László 

indított a székely zászlót reklámzászlónak tekintő, és ennek kitűzése miatt bírságot 

kilátásba helyező helyi rendőrség ellen – közölte az MTI-vel a per hétfői tárgyalása után 

Kincses Előd, Tőkés László ügyvédje. Az ügyvéd tájékoztatása szerint a bíróság lefolytatta a 

tárgyalást, és elfogadta az írásbeli bizonyítékokat, de elutasította azt a javaslatot, hogy 

tanúként hallgassa meg Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi történészt, a Magyar 

Tudományos Akadémia külső tagját, a székely szimbólumok szakértőjét. Kincses Előd 

elmondta, Victor Ponta fényképét is becsatolta a dossziéba, amint a román miniszterelnök 

2014. augusztus 3-án a nyergestetői csata 165. évfordulóján székely zászló mellett mond 

ünnepi beszédet. „A nagyváradi helyi rendőrök logikája szerint Románia miniszterelnöke 

is reklámügynöknek minősülne” – idézte érveit az ügyvéd. 

 

Újraválasztották Borboly Csabát a Régiók Bizottsága romániai küldöttségébe 
2015. január 12. – Erdély Ma, Magyar Hírlap 

A Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetsége (UNCJR) hat személyt delegál a Régiók 

Bizottságába (RB), erről döntöttek a január 12-i, hétfői ülésükön. A voksolás nyomán 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke folytathatja tevékenységét a testületben, 

póttag Vákár István, Kolozs Megye Tanácsának RMDSZ-es alelnöke. A megyei tanácsok 

képviselete mellett 3-3 személy is tagja a küldöttségnek a megyei jogú városok, városok és 

községek részéről. A mandátum a 2015–2020 közti időszakra szól, de persze feltétele a 

megyeelnöki tisztség. 
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Kovács Péter: a Frunda-féle médiabalett helyett dolgozni kell 
2015. január 12. – maszol.ro 

Nem lehet médiabalettel pótolni az érdemi munka hiányát – nyilatkozta hétfőn Kovács 

Péter, az RMDSZ főtitkára Frunda György tiszteletbeli miniszterelnöki tanácsos elmúlt 

napokban elhangzott sajtónyilatkozatairól. A politikus többek között a volt szenátornak 

azokra a kijelentéseire reagált, miszerint hiba volt az RMDSZ kilépése a kormányból, a 

szövetség pedig az elmúlt években eltávolodott a választóitól. ,,Frunda a szövetség 

történelmének első évtizedében, elsősorban a két államelnök-jelöltsége által nagy 

népszerűséget és ismertséget szerzett magának, mostanra azonban jelentősen megkopott, 

nincs hatással az RMDSZ irányára, döntéseire, nyilatkozataiban nem az RMDSZ 

álláspontját, hanem saját véleményét képviseli” – hangsúlyozta a főtitkár. 

 

Végső búcsút vettek Márton Zoltán polgármestertől 
2015. január 12. – Krónika, szekelyhon.ro 

Hatalmas tömeg gyülekezett hétfő délben Makfalván, majd több százan vonultak ki a 

csókfalvi sírkertbe is, hogy végső búcsút vegyenek a tragikus hirtelenséggel fiatalon 

elhunyt Márton Zoltán polgármestertől, akit múlt szerdán dél-tiroli vakációja során, egy 

sípályán ért a halál. A politikum, az önkormányzati szféra, a művész- és 

pedagógustársadalom képviselete, Makfalva község lakossága, a Székelyföld és Erdély 

egésze búcsúzott hétfő délután a barátai által Dönciként emlegetett, 46 éves Márton Zoltán 

földi maradványaitól. 

 

Jóváhagyta a bíróság a Borbély-ügy „leporolását” 
2015. január 12. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Jóváhagyta a legfelsőbb bíróság az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 

nagyváradi kirendeltségének döntését, miszerint újraindítja az eljárást az RMDSZ 

befolyással üzérkedéssel gyanúsított politikai alelnöke, Borbély László ellen. Ugyanakkor 

az ügyészeknek újra kérniük kell a parlamenttől a Borbély elleni eljárás jóváhagyását. A 

DNA tavaly zárta le Borbély ügyét, miután a parlament korábban nem hagyta jóvá a 

bűnvádi eljárás elindítását. Borbély hétfőn közölte: még nem kapott semmilyen hivatalos 

értesítést az ügyről. 

 

45 ezer magyar állampolgár – Háromszéken folyamatos, ám alacsonyabb az 
érdeklődés 
2015. január 12. – Erdély Ma 

Tavaly több ezren vették igénybe a háromszéki szervezetek és pártok által felkínált 

segítséget azért, hogy könnyített eljárással megszerezzék a magyar állampolgárságot. Bár 

jelentős számú érdeklődőről beszélhetünk, számuk csökkenő tendenciát mutat.  
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Több mint 61 ezren kaptak tavaly román állampolgárságot 
2015. január 12. – maszol.ro, MTI 

Több mint 61 ezren kaptak tavaly román állampolgárságot, túlnyomó többségük az 

állampolgársági törvény visszahonosítási cikkelye alapján - közölte hétfőn a Mediafax 

hírügynökséggel az állampolgársági hatóság (ANC). Az ANC 370 esetben az országban 

letelepedett külföldiek kérésére állította ki az állampolgárság igazolását, 4700 esetben 

pedig a törvény visszahonosítási cikkelye alapján intézkedett. Csaknem 57 ezer esetben a 

külképviseletek jártak el a román visszahonosítást igénylő külhoni románok ügyében. A 

legtöbb visszahonosítási kérelem a Moldovai Köztársaságból, Ukrajnából, Izraelből, 

Oroszországból, Bulgáriából és Törökországból érkezett - tette hozzá az ANC. 

 

Ponta: prioritás az alkotmány módosítása és az új régiók kialakítása 
2015. január 13. – Krónika 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) idei prioritásai között szerepel az alkotmánymódosítás és a 

választási törvény módosítása is – jelentette be tegnap Victor Ponta miniszterelnök, a párt 

elnöke. Mint kifejtette, a cél az, hogy idén megvalósulhassanak azok a változtatások, 

amelyek a tavalyi választási év miatt meghiúsultak. Hozzátette: szintén fontos tervük a 

területi közigazgatási felosztás módosítása, a regionalizáció, a decentralizáció, illetve az új 

adótörvénykönyv elfogadása. 

 

Pfundtner Edit visszatérne a Most-Hídba? 
2015. január 12. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Pfundtner Edit független parlamenti képviselő a 2012-es parlamenti választásokat 

követően hagyta el a Most-Híd sorait. Most állítólag nem kizárt, hogy ismét visszatér a 

vegyes pártba. A történetnek állítólag két alternatívája van. Az egyik, hogy csupán a párt 

parlamenti frakciójához csatlakozna, a másik pedig, hogy ismét tagja lenne a pártnak. Az 

érintett az üggyel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni. 

 

Személyes találkozásokra épít a Via Nova ICs Beiratkozási Körútja 
2015. január 12. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A rendszerváltás óta tapasztalt 110 ezres fogyásunk egyik fő oka a szlovák iskolát végző 

magyar gyerekek asszimilációjában rejlik. A Via Nova ICS a saját eszközeivel igyekszik 

tenni a jelenség minden szempontból káros következményei ellen. Ezt a célt szolgálja a 

januárban esedékes, évente ismétlődő Beiratkozási Körút, amely a személyes 

találkozásokra helyezi a hangsúlyt. 
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Felvidéki labdarúgó-válogatott alakul 
2015. január 12. – MTI, hirek.sk, bumm.sk, mno.hu 

Várhatóan már az idei évben lesz Szlovákiában magyar labdarúgó-válogatott, az ehhez 

vezető folyamat a Felvidéki Labdarúgó Egyesület (FLE) bejegyzésével már meg is 

kezdődött. Varga Péter, az FLE elnöke hétfőn az MTI-nek elmondta, hogy a leendő magyar 

válogatott játékoskeretét a felvidéki labdarúgó-bajnokságban (FLB) szereplő csapatokból 

válogatják majd össze, a jogi háttérszervezete pedig az FLE lesz. 

 

A Rákóczi Szövetség meghirdette a 2015-ös Beiratkozási Programot 
2015. január 12. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség 2015-ben is pályázatot hirdet a Felvidéken magyar iskolába íratott 

gyermekek részére. A program a tavalyi évhez hasonlóan minden magyar iskolakezdőre 

vonatkozik Szlovákia területén. A Rákóczi Szövetség a programot továbbra is elsősorban a 

magyarországi civiltársadalom és az önkormányzatok adományaira alapozva hirdeti meg. 

 

Rímes történet – a magyar kiadók nehéz élete 
2015. január 12. – Új Szó 

A kormányhivatal újonnan azt kéri a kisebbségi nyelvű irodalmi művek kiadására 

pályázatot benyújtó kiadóktól, hogy mellékeljenek a pályázati kérvényhez szabad 

fordításban 2–2 verset, illetve prózánál 2–2 oldalnyi szöveget a kéziratból. A 

kormányhivataltól megtudtuk, azt szeretnék, ha a kisebbségi nyelveket nem beszélő 

illetékesek ennek alapján meg tudnák ítélni, alkalmas-e megjelenésre a kézirat. 

 

Elsöprő VMSZ-siker 
2015. január 12. – Magyar Szó 

Vasárnap este nyolckor zárultak a szavazóhelyek Zentagunarason, a Topolya községhez 

tartozó faluban a polgárok a helyi közösség új tanácsának összetételéről döntöttek. A 

választások a VMSZ részére hoztak elsöprő győzelmet, mind a 9 tanácsbeli helyre az ő 

jelöltjük került. Az összesen 1587 bejegyzett szavazópolgárból 872-en adták le a voksukat. 

A helyi közösség tanácsának 9 tanácsbeli helyére 26 jelölt pályázott. A korábban többséget 

alkotó Vajdasági Szociáldemokrata Liga 9 és a Vajdasági Magyar Szövetség is 9 jelöltet 

indított, a többi induló független jelölt volt. 

 

Az ifjúság nagysága 
2015. január 12. – Magyar Szó 

A címben jegyzett elnevezést viseli az a Szerb Köztársaság Ifjúsági és Sportminisztériuma 

által kiírt, az észak-bácskai körzetben Topolya község Fejlesztési Társulása partnerségével 

megvalósult, 2014 decemberében zárult országos szintű tervezet, amelyek célja az ifjúság 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/51150-a-rakoczi-szovetseg-meghirdette-a-2015-os-beiratkozasi-programot
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/01/12/rimes-tortenet-a-magyar-kiadok-nehez-elete-fb
http://www.magyarszo.com/hu/2582/vajdasag_topolya/120584/Els%C3%B6pr%C5%91-VMSZ-siker.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2583/vajdasag_topolya/120582/Az-ifj%C3%BAs%C3%A1g-nagys%C3%A1ga.htm
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és célkitűzéseik támogatása volt lokális szinten. Sörfőző Kornél projektkoordinátor, 

Topolya község Fejlesztési Társulása munkatársa kiemelte: a májusban kiírt pályázatukra 

rekordszámú, húsz projektötlet érkezett formális és nem formális ifjúsági csoportoktól. 

Elbírálás alá nyolc Szabadka községből érkező, és hat-hat Topolya és Kishegyes községből 

érkező projektötlet került, ebből az illetékes bizottság 11 ifjúsági projektet támogatott, 

amelyek összértéke mintegy 700 000 dinárt tett ki. 

 

Bacskai: Magyarország kész támogatni Ukrajnai európai integrációs 
törekvéseit 
2015. január 12 – Kárpátalja 

Január 12-én Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA) székházában 

Vaszil Hubal kormányzó és Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke 

találkozott Bacskai Józseffel, Magyarország ungvári főkonzuljával, valamint Brenzovics 

Lászlóval, az Ukrán Legfelsőbb Tanács képviselőjével. A találkozó célja a Magyarországgal 

a Keleti Partnerség program keretében folytatott együttműködés megvitatása volt – 

jelentette az ODA sajtószolgálata. A találkozón a korábbi projektek mellett Kárpátalja és 

Magyarország együttműködésének távlatait is áttekintették. 

 

Magyar nyelvet bemutató műsort indít az ORF 
2015. január 12., - MTI, Nemzeti Regiszter, Volksgruppen 

Magyar nyelvet oktató és bemutató műsort indít az ORF (Osztrák Rádió és Televízió), az 

első adás hétfőn látható. Az Ungarisch für Anfänger című műsort az ORF burgenlandi 

szerkesztősége készíti és 50 héten át sugározzák. 

 

Sikeres évet zárt a Club Pannonia Bécsben 
2015. január 12. - Volksgruppen 

Sikeres évet zárt a Club Pannonia Bécsben, 2014-ben összesen tíz rendezvényt szerveztek, 

mondta Radda Marika, a bécsi magyar club elnöknője. Februárban nagyon sikeres volt az 

úgynevezett Duna Gála rendezvény a bécsi Palais Eschenbach-ban, amelyet a Nemzetközi 

Duna Filharmóniával közösen szerveztek. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/01/12/bacskai-magyarorszag-kesz-tamogatni-ukrajna-europai-integracios-torekveseit
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2688792/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2688973/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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