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Programsorozattal ünnepel a 25 éves RMDSZ 
2015. január 13. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Nagyszabású programsorozattal ünnepli meg fennállásának 25. évfordulóját az RMDSZ. 

„Ez az évforduló nemcsak a szövetségről szól, a magyar közösség demokratikus 

ébredésének ünnepe is egyben” – jelentette be kedden Kovács Péter főtitkár. Hozzátette: 

„ez az év egyben alkalmat ad arra, hogy a múltba nézés mellett előre is tekintsünk és 

megerősítsük választott értékeink melletti elkötelezettségünket”. Az eseménysorozat 

január 31-én nagyszabású gálaesttel indul Kolozsváron, ahol az RMDSZ jogi bejegyzésének 

évfordulója, és a magyar kultúra napjának apropóján ünnepi előadás és az Erdélyi Magyar 

Kortárs Kultúra Díj átadása szerepel műsoron, valamint első alkalommal Életmű-díj 

kiosztására is sor kerül.  

 

Állampolgári kezdeményezéssel kerülne az autonómia-tervezet a 
parlamentbe 
2015. január 13. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kész állampolgári kezdeményezéssel a román 

törvényhozás elé terjeszti az autonómia-statútumot, ha a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) nem nyújtja be a bukaresti parlamentbe a Székelyföld autonómiájáról 

szóló tervezetet – nyilatkozta Izsák Balázs, az SZNT elnöke a Duna Tv Közbeszéd című 

műsorában. Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének azon kijelentésére, miszerint 

„Székelyföldön mi vagyunk az SZNT, nem más”, Izsák azt mondta: ez egy elismerés 

számukra, ha Kelemen ennyire azonosul az SZNT céljaival, de így elvárható, hogy az 

RMDSZ tegyen is valamit e célok érdekében. 

 

Áldom az Urat mindenkor – Hálaadás Gulácsy Lajos tiszteletére 
2015. január 13. – Kárpátalja Ma 

Gulácsy Lajos református lelkész, a Kárpátaljai Református Egyház nyugalmazott püspöke 

január 12-én töltötte be a 90. életévét. Pályája a kárpátaljai ébredési mozgalomban indult, 

majd a kommunista hatóságok meghurcolták, és hét évet töltött egy kazahsztáni lágerben. 

90. születésnapja alkalmából az Egyházkerület és a Munkácsi Református Gyülekezet 

január 11-én hálaadó istentiszteletet tartott a munkácsi református templomban. A 

köszöntések sorát dr. Grezsa István miniszteri biztos nyitotta meg, aki Orbán Viktornak, 

Magyarország miniszterelnökének Gulácsy Lajoshoz intézett levelét olvasta fel és a 

nemzetpolitikai államtitkárság nevében köszöntötte az ünnepeltet. 
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Nem valószínű, hogy létrejöhet egy új erdélyi magyar egység elemzők szerint 
2015. január 13. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Erdélyi politikai elemzők nem tartják valószínűnek, hogy 2015-ben megegyezzenek 

egymással az erdélyi magyar politikai szervezetek. Ezek stratégiai partnerségének a 

kialakítását és egy új erdélyi magyar egység létrehozását Tőkés László kezdeményezte 

pénteki nagyváradi sajtótájékoztatóján. Bakk Miklós politológus szerint az erdélyi magyar 

pártok összefogása továbbra is morális fogantatású eszme marad. Horváth István 

szociológus, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet igazgatója azért nem látja valószínűnek 

az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek megegyezését, mert semmilyen 

kényszerítő tényező nem tereli őket a megegyezés felé. 

 

Autonómia? – Az Európai Parlament és a petíció 
2015. január 13. – Erdély Ma 

Az Európai Parlament petíciós bizottsága (PETI) román nyelven válaszolt az Autonomy for 

Transylvania Facebook-oldal által indított, Erdély autonómiáját kérő petícióra – közölte 

Facebook-oldalán Fancsali Ernő, a petíció kezdeményezője. A petíciót elutasították, formai 

okokra hivatkozva, állítólag nem volt teljes a címzés. Fancsali azt állítja, mindenben az 

előírtaknak megfelelően cselekedett, és kizártnak tartja, hogy a címzés ne lett volna teljes. 

Épp ezért elküldi még egyszer a petíciót, és magyarázatot kér. 

 

Reptérharc Hargita megyében 
2015. január 13. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Miközben a Hargita megyei önkormányzat kedden arról számolt be, hogy még ebben a 

hónapban előkészíti a csíkcsicsói reptérre vonatkozó határozatot, addig Szász Jenő, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) elnöke székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján 

bejelentette, hogy elkészült a Cekend-tetőre tervezett légikikötő látványterve, illetve 

megvalósíthatósági tanulmánya. 

 

Keresztély Irma: újra kell gondolni az iskolahálózatot 
2015. január 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Egyre bizonytalanabb a kis iskolák léte, a gyereklétszám folyamatos csökkenése miatt át 

kell gondolni az iskolahálózatot, véli Keresztély Irma. A kis vidéki iskolák megszüntetését, 

összevonását csupán egy-két évig lehet késleltetni, a folyamat azonban elkerülhetetlen, 

mutatott rá a főtanfelügyelő. Ha a demográfiai mutatók szerint évről évre folyamatosan 

csökken a gyereklétszám, ezek az iskolák anyagilag sem fenntarthatók, de az oktatás 

minőségét sem tudják biztosítani, szögezte le. Keresztély Irma szerint a 

tömbmagyarságban is szórványosodás kezdődik, a jelenlegi iskolahálózat ebben a 

formában nem fenntartható, a minisztérium pedig országos szinten újabb leépítéseket 

tervez. 
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Új iskola épülhet Csíkmadarason 
2015. január 13. – Kömény Kamilla – szekelyhon.ro 

Aláírták a csíkmadarasi új elemi iskola építésének finanszírozási szerződését, így hosszas 

várakozás után tavasszal ténylegesen elkezdődhet a munkálat. Szoros a kivitelezési 

határidő, ez év december 15-éig kell elkészüljön az épület. Az iskola tervét már 2007-re 

elkészítették, azonban nem volt kellő anyagi forrás a kivitelezéshez. Bíró László 

Csíkmadaras polgármestere elmondta, hogy a Regionális Operatív Programban megjelent 

egy iskolaépítésre vonatkozó pályázat, amelyre benyújtották a szükséges iratcsomót. 

December végén érkezett meg a végleges döntésről az értesítés, így 30-án Gyulafehérváron 

aláírhatták a finanszírozási szerződést.  

 

Letette a hivatali esküt Adrian Jean Andrei és Petres Sándor 
2015. január 14. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Letette a hivatali esküt hétfőn Adrian Jean Andrei, Hargita megye prefektusa és Petres 

Sándor alprefektus. Adrian Jean Andrei azt mondta: az általa vezetett intézménynek 

biztosítania kell a törvény betartását, nemzetiségtől függetlenül, és egy stabil környezetet 

kell biztosítson. Megígérte, hogy együttműködik a polgármesterekkel a megye gazdasági és 

szociális fejlődése érdekében. Adrian Jean Andrei mellett Petres Sándor alprefektus is 

letette a hivatali esküt tegnap. Ő eddig Hargita megye prefektusi tisztségét töltötte be. 

 

Keresztély Irma: újra kell gondolni az iskolahálózatot 
2015. január 13. – Bíró Blanka - szekelyhon.ro 

Keresztély Irma Kovászna megyei főtanfelügyelő szerint Egyre bizonytalanabb a kis 

iskolák léte, a gyereklétszám folyamatos csökkenése miatt át kell gondolni az 

iskolahálózatot. A kis vidéki iskolák megszüntetését, összevonását csupán egy-két évig 

lehet késleltetni, a folyamat azonban elkerülhetetlen, mutatott rá a főtanfelügyelő. Ha a 

demográfiai mutatók szerint évről évre folyamatosan csökken a gyereklétszám, ezek az 

iskolák anyagilag sem fenntarthatók, de az oktatás minőségét sem tudják biztosítani, 

szögezte le. 

 

Kisebbségi kultúrák támogatása – Hétfőig lehet benyújtani a kérvényeket 
2015. január 13. – hirek.sk 

A január 19-i határidő letelte előtt egy héttel a „Nemzeti kisebbségek kultúrája 2015“ 

program keretében összesen 559 támogatási kérelmet vett nyilvántartásba a kisebbségügyi 

kormánybiztos hivatala. Már kevesebb mint egy hetük marad a szlovákiai nemzeti 

kisebbségeket érintő különféle kulturális, oktatási és másféle rendezvények szervezőinek, 

továbbá a lap- és könyvkiadóknak arra, hogy elküldjék a kérvényeiket. Idén a kérvényezők 

között összesen 3 879 250 eurót osztanak szét, ami 50 000 euróval több az előző évi 

támogatásnál. 
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Ismét költségvetési provizóriummal működnek az egyetemek 
2015. január 13.- hirek.sk 

Akárcsak tavaly, idén is költségvetési provizóriummal kezdték az új évet a szlovákiai 

felsőfokú oktatási intézmények. A Selye János Egyetem és a Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara anyagi helyzetéről, az oktatásügyi tárca által 

tervezett módosításokról, illetve a komplex akkreditációról Tóth János rektortól és 

Komzsík Attila dékántól érdeklődött a hirek.sk. 

 

Konzuli fogadónap Zomborban 
2015. január 13. - F.Cirkl Zsuzsa – Vajdaság Ma 

Változatlanul nagy az érdeklődés a magyar állampolgárság megszerzése iránt a városban 

és környékén. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa évente többször tart konzuli 

fogadónapot a helyi CMH-irodában. Legutóbb szeptemberben volt lehetőségük a feleknek 

itt átadni kérelmüket. A konzul elmondta, a kérelmüket beadók hozzávetőlegesen 4-6 

hónapon belül számíthatnak az eskütételre szóló meghívó megérkezésére, ugyanis az 

okiratok Budapestre kerülnek átvizsgálásra, valamint minden honosítási okiratot a 

köztársasági elnök lát el kézjegyével. Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy az állampolgárság 

megszerzését követően ügyelni kell a regisztrációra, amivel az új állampolgár is jogot 

szerez az országgyűlési választásokon való részvételhez, ezzel pedig Magyarország azt 

szeretné érzékeltetni, hogy nem tesz különbséget állampolgárai között. 

 

Az új horvát elnök beszédében „elszakította” Vajdaságot Szerbiától 
2015. január 13. – Vajdaság Ma 

Diplomáciai botrányként és a Szerbia felé kilőtt első mérgezett nyílként értékeli a szerb 

sajtó az újonnan megválasztott horvát elnök asszony, Kolinda Grabar Kitarović „győzelmi” 

beszédét, amelyben Vajdaságot Szerbiától elszakítva, külön államként emlegette. 

„Harcolni fogok a Horvátországban élő kisebbségek jogaiért és azt fogom követelni, hogy 

minél nagyobb jogokkal rendelkezzenek, de nem kérek kevesebbet a Szerbiában, 

Vajdaságban és más, szomszédos államokban élő horvátok esetében sem!” 

 

Százhuszonöt éves Muzslya 
2015. január 13. – K. I. - Magyar Szó 

Fennállásának 125. évfordulóját ünnepeli az idén Muzslya, a legnagyobb közép-bánáti 

magyar többségű helyi közösség, amely sokáig önálló falu volt, a múlt század hatvanas 

éveitől pedig Nagybecskerek része lett. A jubileumi évre számos rendezvénnyel készülnek. 

Hallai Zoltán tanácselnök elmondta, hogy Muzslya évtizedek óta példaképül szolgált a 

környék magyarságának, amelynek a sorsát, helyzetét a „legmagyarabb” településen 

uralkodó állapotok tükrözték a leghitelesebben. Magyarán, ha Muzslyán jól mentek a 

dolgok, akkor az jó volt a környék magyarságának is.  
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A vizuális kultúra fejlesztéséért 
2015. január 13. - Máriás Endre – Magyar Szó 

A fiatalok vizuális kultúrájának fejlesztése, valamint a képzőművészet és általában a 

művészetek iránti érdeklődésének felkeltése volt az elsődleges célja annak a Keviben a 

falubeli általános iskolás diákok részére megtartott műhelymunkának, amelyet a helyi 

Móra István Művelődési Egyesület és a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács közösen hívott 

életre. Fiedler Judit, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára elmondta, hogy 

a látvány művészetébe ma már beletartozik a klasszikus művészettörténeten túl a 

kisfilmek, az animációk, a reklámok, a plakátok világa, nem beszélve az épített 

környezetről, ami bennünket körülvesz. 

 

UMDSZ: példaértékű az anyaországi kiállás a kárpátaljai magyarok mellett 
2015. január 13. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó, Magyar Hírlap 

Példaértékűnek tekinti az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) a magyar 

kormány és egyes ellenzéki pártok kiállását a kárpátaljai magyarság mellett, miután Pavlo 

Klimkin ukrán külügyminiszter január 5-én Ungváron az ukrajnai kettős állampolgárokat 

fenyegető kijelentést tett. Az UMDSZ elnöksége az ungvári Kárpáti Igaz Szó című lap keddi 

számában közzétett nyilatkozatában üdvözölte, hogy „Magyarország kormánya – amint ez 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes évértékelő interjújából kiderült – felismerte, hogy a 

kárpátaljai önkormányzati érdekérvényesítés szövetségünk bevonása nélkül nem 

valósítható meg, s szorgalmazta, hogy a két mérvadó kárpátaljai magyarságszervezet 

működjön együtt a 2015. évi önkormányzati választásokon.  

 

Rákóczi-kiállítás nyílt a munkácsi várban 
2015. január 13. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Rengeteg ukrán és külföldi turista érkezett a munkácsi várban tartott nyílt napra január 

11-én. A nap fénypontja a felújított Rákóczi-kiállítás volt, melyet a Rákóczi dicső útjai 

című, határon átnyúló tematikus turisztikai útvonal európai uniós projektje keretében 

szerveztek meg. Az ünnepen Magyarországról és Szlovákiából érkezett vendégek is részt 

vettek. 

 

III. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap Beregszászban 
2015. január 13. – Kárpátalja Ma 

Harmadik alkalommal tartott 2015. január 10-én nagycsaládos napot a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) Beregszászban a Rákóczi-főiskolán. Az évről évre 

megrendezett eseményen 66 család vett részt. A jelen lévő családokat Majnek Antal római 

katolikus püspök, Zán Fábián Sándor református püspök és Tóth Jenő görögkatolikus pap 

áldotta meg. Ezt követően Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke köszöntötte az 
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egybegyűlteket. Két évvel ezelőtti megalakulása óta 225 kárpátaljai magyar nagycsalád 

csatlakozott az egyesülethez. 
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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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http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

