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Orbán az állampolgárságról tárgyalt az MKP-val és a Csemadokkal 
2015. február 6. – MTI, Kormany.hu, bumm.sk, hirek.sk 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Csemadok és a Magyar Közösség Pártjának 

vezetőivel tárgyalt az állampolgárság Robert Kaliňák belügyminiszter által ígért 

visszaadásáról. A rendszeres kapcsolattartás és a stratégiai együttműködés keretében 

megtartott tanácskozáson Berényi József MKP-elnök és Bárdos Gyula, a Csemadok 

országos elnöke mellett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt 

vett. Áttekintették Magyarország és Szlovákia gazdasági együttműködésének lehetőségeit, 

az új Duna-híd, valamint az új határátkelőhelyek megépítésének helyzetét. 

 

Áder: a nemzeti összetartozás nem lehet divatjamúlt 
2015. február 7. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, InfoRádió, 

OrientPress, TV2, Népszava 

A nemzeti összetartozás, a nemzeti kultúra épp úgy nem lehet divatjamúlt, mint ahogy a 

testvéri szeretet sem lehet az - emelte ki Áder János köztársasági elnök a XIX. Csángó 

bálon, szombaton a fővárosban. Az államfő megnyitó beszédében úgy fogalmazott: 

magyarságunkat az anyatejjel szívjuk magunkba. „Magyarnak lenni annyi, mint magyarul 

gondolkodni,  magyarul imádkozni, magyarul vallani szerelmet, magyarul becézni 

gyermekeinket” - mondta a köztársasági elnök, hozzátéve: ebből fakad érzelmi világunk 

minden rezdülése, ez ad keretet gazdag és sokszínű kultúránknak. 

 

Több száz milliós segítség 
2015. február 7. – Magyar Nemzet 

Mintegy 350 millió forintos kerettel hirdet új programot márciusban a nemzetpolitikai 

államtitkárság, a kezdeményezés a szórványvidékeken élő magyarság asszimilációjának 

megállítását célozza – mondta a Magyar Nemzetnek Potápi Árpád János. A 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszámolt arról is: 500 millió forintot különített el a 

kormány a külhoni magyar szakképzéssel kapcsolatos feladatokra. Várhatóan jövő hónap 

közepén hirdetik meg a nemzetpolitikai államtitkárság 350 millió forintos új programját, 

amelynek részeként augusztus elsejétől ötven fiatal utazhat hat–kilenc hónapra a Kárpát-

medence szórványmagyarságához, hogy az ott élőket segítse identitásuk megőrzésében. A 

sikeres pályázók feladata az lesz, hogy a külhoni magyarok közösségi életét szervezzék, 

kulturális programokat kínáljanak, tanítsák a magyar nyelvet, a történelmet, sőt a magyar 

táncokat is. 

 

Egyre többen érkeznek Kárpátaljáról a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz 
2015. február 6. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, hirado.hu 

Az elmúlt napokban megnőtt azoknak a száma, akik Kárpátaljáról érkeztek a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálathoz - közölte Kozma Imre, a szolgálat elnöke pénteken az MTI-vel. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az érkezőknek helyet szorít intézményeiben, néha 
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http://www.bumm.sk/regio/2015/02/06/beszolt-a-vatikan-a-nagyszombati-erseknek-a-komaromi-bencesek-maradnak
http://www.hirado.hu/2015/02/07/ader-a-nemzeti-osszetartozas-nem-lehet-divatjamult/?source=hirkereso
http://mno.hu/magyar_nemzet_kulfold/tobb-szaz-millios-segitseg-1271700
http://www.hirado.hu/2015/02/06/egyre-tobben-erkeznek-a-karpataljarol-a-magyar-maltai-szeretetszolgalathoz/?source=hirkereso
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irodahelyiségeiben, hogy ne kelljen senkinek utcán töltenie az éjszakákat segítség híján. 

Szükség esetén a segítségnyújtáshoz erőforrásokat és eszközöket csoportosít át - írta 

közleményében Kozma Imre. 

 

Külhoni magyar nyelvű képzések is szerepelnek a felsőoktatási felvételi 
tájékoztatóban 
2015. február 6. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap 

Külhoni magyar nyelvű felsőoktatási intézmények képzéseiről is tájékozódhatnak a 

jelentkezők a www.felvi.hu oldal pénteken indult új felületének köszönhetően - közölte az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteken Budapesten, 

sajtótájékoztatón. Rétvári Bence kiemelte, hogy azt szeretnék, ha a fiatalok teljes Kárpát-

medencei oktatási térben gondolkodnának és nemcsak az országhatárokon belül, hanem 

teljes nemzeti közösségben.  

 

Cserekazetta 
2015. február 7. – Magyar Nemzet, Hanthy Kinga 

Múlt héten jelentették be, hogy a nemzeti örökségvédelemért felelős Forster Gyula Nemzti 

Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ a lehetőségei szerint szerepet vállal a 

határon túli magyar műemlékek szakszerű kezelésében, helyreállításáben is. A programra 

a kormány 31 millió frintot bocsátott rendelkezésre, ezt az összeget 2015. június végéig kell 

felhasználnia. A cél ismét az, hogy együttműködve a környező országok 

szakintézményeivel, szakembereivel, műemléktulajdonosaival, helyi civil szervezeteivel 

kutatásokat, dokumentációs és értékfelmérő munkákat végezzenek, és ezekre alapozva 

lehessen majd tervezni a nagyobb beruházásokat. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. február 7-i számában olvasható.) 

 

ET-bizottság: székelyek hiányában elmaradt a vita 
2015. február 6. – Krónika, MTI, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Márciusra halasztotta a székelyföldi önkormányzatok autonómiapárti határozatainak a 

megvitatását az Európa Tanács (ET) Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusának monitoring bizottsága, mely a portugáliai Matosinhosban ülésezett 

pénteken. Magyar Anna, a Csongrád megyei közgyűlés fideszes alelnöke, a bizottság 

magyarországi tagja az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, a bizottság elnöke azt 

követően napolta el a kérdés megvitatását, hogy megállapította, nincsenek jelen a 

tanácskozáson a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa romániai 

delegációjának magyar tagjai. 
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http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/kulhoni-magyar-nyelvu-kepzesek-is-szerepelnek-a-felsooktatasi-felveteli-tajekoztatoban
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/kulhoni-magyar-nyelvu-kepzesek-is-szerepelnek-a-felsooktatasi-felveteli-tajekoztatoban
http://www.felvi.hu/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/et-bizottsag-szekelyek-hianyaban-elmaradt-a-vita
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Bartolf Hedvig: minden diáknak lesz helye jövőre a Hargita megyei oktatási 
rendszerben 
2015. február 6. – transindex.ro 

Hargita megyében a 2015-2016-os tanévben változatlan marad az óvodai oktatásban a 

csoportok száma, noha az óvodás korú gyerekek száma 10381-ről 10200-ra csökken – 

derül ki a Bartolf Hedvig volt Hargita megyei főtanfelügyelő által rendelkezésünkre 

bocsátott beiskolázási terv adataiból. Bartolf Hedvig leszögezte, minden diáknak lesz helye 

a Hargita megyei oktatási rendszerben. 

 

Balogh József: „együtt ünneplés helyett megint elkezdődik a hacacáré” 
2015. február 6. – Erdély Ma, Népújság 

Balogh József huszárkapitány, volt RMDSZ-es megyei önkormányzati képviselő szerint a 

március 10-re, a székely szabadság napjára tervezett tiltakozó menetelés és nagygyűlés 

nem tesz jót a március 15-i ünnepség részét képező huszárfelvonulásnak. Ennek 

főszervezője, Balogh József megkérdőjelezi a tavalyi menetelés eredményét, és azt 

javasolja a Székely Nemzeti Tanács elnökének, Izsák Balázsnak, hogy „mindenki vonuljon 

fel otthon, ne borítsák fel mások rendezvényét”. 

 

Támogatóinak írt levelet Nagy Zsolt a börtönből 
2015. február 8. – maszol.ro 

Kézzel írott levelet küldött a börtönből Nagy Zsolt, megköszönve az emberek támogatását. 

„Kedves VVZS látogatók! Köszönöm támogató üzeneteiteket, bár offline jutnak el hozzám, 

segítenek a hirtelen leszűkült mindennapjaimban” – kezdi a levelet. „Köszönöm a kritikus 

hozzászólásokat is. Tiszta szívből kívánom, hogy egyikőtök se tapasztalja meg sem saját, 

sem hozzátartozója bőrén a „rendszer” igazságtalanságát. Az ügyről már beszéltünk és még 

fogok. Most csak annyit, hogy vagyok. A körülményekhez képest jól. Ha érdekel, majd 

mesélek ezekről is. Köszönet barátaimnak, akik megteremtették ezt a felületet!” 

 

Megerősítették területi elnöki tisztségében Borboly Csabát 
2015. február 7. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

25 éves születésnapi ünnepséget és küldöttgyűlést tartott február 6-án Csíkszeredában az 

RMDSZ Csíki Területi Szervezete, amelynek elnökségére a január 5–9. időszakban lehetett 

jelentkezni az ennek megfelelő dokumentáció benyújtásával, a tisztségre egyetlen jelölt, a 

szervezet eddig elnöke, Borboly Csaba jelentkezett. A küldöttgyűlés Borbolyt egyhangúlag 

újraválasztotta. A küldöttgyűlés elfogadott továbbá egy határozatot, amelynek értelmében 

a Csíki Területi Szervezet támogatja, hogy Kelemen Hunor újabb elnöki mandátumot 

vállaljon a Szövetség élén. „Csík számára különösen fontos és ugyanakkor megtisztelő is, 

hogy Szövetségünket egy csíkkarcfalvi személy képviseli, aki ismeri az itt élő emberek 

gondjait, problémáit, életfelfogását, valamint térségünk sajátosságait is” – áll a 

határozatban. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38800
http://itthon.transindex.ro/?hir=38800
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=181013&cim=balogh_jozsef_egyutt_unneples_helyett_megint_elkezdodik_a_hacacare
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/42477-tamogatoinak-irt-levelet-nagy-zsolt-a-bortonbol
http://itthon.transindex.ro/?hir=38805
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Kelemen: megalapozzuk a magyar közoktatás jövőjét 
2015. február 7. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„Az egyre növekvő társadalmi mobilitást és a kedvezőtlen demográfiai mutatókat 

figyelembe véve kell megfontolt döntéseket hoznunk a magyar nyelvű közoktatás terén. 

Egy átfogó stratégia kidolgozása pedig lehetetlen az oktatási szakmai szervezet és a 

pedagógusok bevonása nélkül. Az önök segítségével szeretnénk meghatározni azt az irányt, 

amelyben oktatásunknak haladnia kell a következő évtizedben. Ezt az együtt 

megfogalmazott álláspontot képviseli majd az RMDSZ az önkormányzatokban, a 

parlamentben, oktatási államtitkárunk révén pedig a tanügyi tárcánál” – fogalmazott 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök február 7-én, szombaton Szatmárnémetiben a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének vándorgyűlésén, amelyen az ország valamennyi 

régiójának oktatói, szaktanfelügyelői vettek részt. 

 

Újrakezdenék a pert a kétnyelvű helységnévtábla ügyében 
2015. február 7. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, transindex.ro 

Újrakezdené a pert a kétnyelvű helységnévtábla ügyében a Kolozs Megyei RMDSZ – 

tájékoztat a Transindex portál. Miután csütörtökön a Kolozs Megyei Táblabíróság azzal 

utasította el az Európai Magyar Emberjogi Alapítvány keresetét, hogy a hollandiai 

szervezet nem illetékes pereskedni a kolozsvári magyar helységnévtáblák ügyében, a 

Kolozs Megyei RMDSZ azt fontolgatja: újra beadja a keresetet az ügyben. Horváth Anna, 

Kolozsvár alpolgármestere a Transindex-nek elmondta, ne múljon azon a helységnévtábla 

sorsa, hogy egy holland civil szervezet nem illetékes perelni: a Kolozs Megyei RMDSZ a 

magyarok érdekvédelmi szervezete minőségében felkarolja az ügyet. 

 

Radikális nacionalizmussal vádolták Szabó Ödönt 
2015. február 7. – maszol.ro 

Azon melegében válaszolt pénteken délelőtt Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti 

képviselő Cristian Bodea, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Bihar megyei szenátora vádjaira, 

ugyanis a két politikus egy óra eltéréssel tartott külön-külön sajtótájékoztatót. A liberális 

szenátor radikális nacionalistának nevezte Szabó Ödönt, és a képviselőt okolta amiatt, 

hogy Bihar megyében elakadtak a PNL-RMDSZ tárgyalások. Jelen pillanatban az egyetlen 

bizonyítottan szélsőséges politikus a megyében Cristian Bodea, akit az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács figyelmezetésben részesített magyarellenes kijelentései 

miatt – mondta Szabó Ödön, miután idézték neki a liberális szenátor szavait. „Bodea talán 

frusztrációból ismételgeti a magyarellenes kijelentéseket” – tette hozzá a képviselő. 

 

Lassan alakulnak az új választási törvények 
2015. február 8. – Erdély Ma, Háromszék 

Nehezen körvonalazódnak az új választási törvények, a parlamenti bizottság dolgozik 

ugyan, de egyelőre csak a javaslatok, elképzelések meghallgatása van napirenden, nem 
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tudni, mikor és milyen jogszabály elfogadása mellett döntenek – derül ki Márton Árpád 

RMDSZ-es képviselő tájékoztatójából. Összegzése szerint eddig három gondolat 

körvonalazódott egyértelműen az önkormányzati és parlamenti választások kapcsán: a 

küszöb eltörlése vagy két, illetve három százalékra csökkentése; a pártok bejegyzésének és 

az indulási feltételeknek a megkönnyítése; a levélben vagy elektronikus úton történő 

szavazás biztosítása. 

 

A választási küszöb csökkentése előrelépést eredményezhet a 
szórványközösségek képviseletében 
2015. február 8. – Nyugati Jelen 

Február első hetében az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciója együttes ülésen 

vitatta meg a helyhatósági és parlamenti választási törvények várható módosításait. 

Molnár Zsolt, a Szövetség Temes megyei képviselője javasolta a frakciónak, hogy vizsgálják 

meg a helyhatósági választási küszöb 5 százalékról 3 százalékra való csökkentésének 

lehetőségét. Ez a változás sok helyen lényeges előrelépést eredményezhet a 

szórványközösségek képviseletében: országszerte több helyi és megyei tanács esetében 

lehetővé tenné magyar tanácsosi mandátum megszerzését. 

 

Templom kalapács alatt 
2015. február 9. – Magyar Nemzet, Lukács Csaba 

Példátlan dolog történik holnap délelőtt tíz órakor a romániai Szászrégenben: egy 

törvényszéki végrehajtó nyilvános árverésen megpróbál eladni egy görög katolikus 

templomot a hozzá tartozó paplakkal és temetővel együtt! A szent épület kikiáltási ára 810 

ezer lej, vagyis ötvenhatmillió forint, a parókiáért (a hozzá tartozó kerttel és udvarral) 

pedig legalább 9300 lejt (hatmillió-kétszázötvenezer forintot) kell fizetnie az új 

tulajdonosnak. A szomszéd ország vallástörténetében példátlan esemény pontos látlelete 

annak, hogy az ortodox államvallás minden és mindenki fölött áll Romániában. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. február 9-i számában olvasható.) 

 

Beszólt a Vatikán a nagyszombati érseknek, a komáromi bencések maradnak 
2015. február 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

A Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja 

döntött a Magyar Bencés Kongregáció és a szlovákiai nagyszombati érsekség jogvitájában, 

mellyel semmisnek nyilvánította a főegyházmegye dekrétumát, ezáltal megmarad a 

komáromi rendház jogalanyisága. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát azután fordult 

Rómához, hogy tudomására jutott Orosch János nagyszombati érsek 2014. december 15-i 

dekrétuma, melyben megszüntette a révkomáromi rendház jogalanyiságát, és elrendelte 

annak átadását ez év január 15-éig. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_valasztasi_kuszob_csokkentese_elorelepest_eredmenyezhet_a_szorvanykozossegek_kepviseleteben.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_valasztasi_kuszob_csokkentese_elorelepest_eredmenyezhet_a_szorvanykozossegek_kepviseleteben.php
http://www.bumm.sk/regio/2015/02/06/beszolt-a-vatikan-a-nagyszombati-erseknek-a-komaromi-bencesek-maradnak
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Keil: Területi autonómia kell! 
2015. február 7. – bumm.sk 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Pozsonyi Magyar Intézet közös rendezésében 

valósult meg az a konferencia, amelynek pontos címe: A területi autonómia mint 

konfliktuskezelő eszköz Bosznia–Hercegovina és Irak példája. Az előadást Soeren Keil 

tartotta. Keil szerint a tudományos ismeretek alapján a szlovákiai magyaroknak területi 

autonómiára lenne szüksége. A professzor a területi alapon szerveződő önkormányzatiság 

előnyeit vitathatatlannak tartja. Megemlítette, hogy az adott kisebbség számára felkínált 

autonómia Szlovákia és Magyarország, valamint a további, magyarlakta területek közötti 

híd funkcióját is betöltheti. 

 

Nem mind egykutya: heterogén kisebbségek 
2015. február 7. – bumm.sk 

Vajon a mindenkit egyformán megillető emberi jogokból kiindulva tényleg egyenlőségjel 

tehető az egyes kisebbségek, például a nemzetiségi alapon és az azonos szexuális 

orientáltság alapján szerveződő közösségek közé? Mi a helyzet akkor az ún. kollektív 

jogokkal és az őshonos kisebbségekkel? 

 

Várszegi Asztrik: Orosch érseknek nem voltak bölcs tanácsadói 
2015. február 7. – Új Szó 

A nagyszombati érsekség és komáromi bencés rendház között folyó perben a Vatikán a 

szerzetesrendnek adott igazat. Arról, hogy ez a döntés mit jelent a gyakorlatban és 

komáromi rendház hogyan tudja visszaszerezni elbitorolt jogait, Várszegi Asztrik 

pannonhalmi főapáttal, a Magyar Bencés Kongregáció legfőbb elöljárójával beszélgetett az 

Új Szó. 

 

Sikeresen megújult a cserkészek nevelési programja 
2015. február 7. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a közelmúltban nagy átalakításba fogott. Az új 

struktúra kiépítése mellett a nevelési program megújítása is szerepelt, és továbbra is 

szerepel programjukban. 

 

Húszéves jubileumot ünnepel az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok 
Egyesülete 
2015. február 6. – Basity Gréta - Vajdaság Ma 

A magyar nyelvű oktatás színvonalának emelése és fejlesztése céljából alakult az Észak-

bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, mely az idén, 2015-ben 20 éves – mondta De 

Negri Ibolya elnök. „Az egyesület megalakulásától számos tevékenység szerepelt az éves 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.bumm.sk/belfold/2015/02/07/teruleti-autonomia-kell
http://www.bumm.sk/belfold/2015/02/07/nem-mind-egykutya-heterogen-kisebbsegek
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/02/08/varszegi-asztrik-orosch-erseknek-nem-voltak-bolcs-tanacsadoi
http://www.felvidek.ma/felvidek/ifjusag/51591-sikeresen-megujult-a-cserkeszek-nevelesi-programja
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18235/Huszeves-jubileumot-unnepel-az-Eszak-bacskai-Magyar-Pedagogusok-Egyesulete.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18235/Huszeves-jubileumot-unnepel-az-Eszak-bacskai-Magyar-Pedagogusok-Egyesulete.html


 

 

 

 

 

 
8 

programban: pedagógusképzések, diákversenyek, táborok, szakmai tanácskozások, melyek 

azóta már hagyománnyá váltak” – tette hozzá az ÉMPE vezetője.  Szilágyi Péter 

kabinetfőnök Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár nevében méltatta az 

egyesület munkáját és a pedagógusi hivatást, amelynek célja – mint hangsúlyozta –, hogy 

a gyermekekben rejlő tehetség kibontakozását elősegítse. 

  

Babity János bemutatkozó fogadást adott Szabadkán 
2015. február 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Nagyon barátinak nevezte Magyarország és Szerbia kapcsolatait az új szabadkai főkonzul, 

hozzátette, a politikai kötelék is kifejezetten erős a két ország között, egymást követik a 

magas rangú államvezetői látogatások.  Magyarország új szabadkai főkonzuljának 

fogadásán közéleti személyek, vallási vezetők és politikusok vettek részt Vajdaság számos 

területéről. Az egybegyűltek nevében Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a 

tartományi parlament elnöke köszöntötte Babity Jánost, aki emlékeztetett arra, hogy a 

visszatérő diplomata immár az ötödik magyar főkonzul Szabadkán. 

  

Bemutatta legújabb előadását a Zentai Magyar Kamaraszínház 
2015. február 7. – Vajdaság Ma 

A legkisebb boszorkány címmel mutatta be legújabb előadását pénteken este a Zentai 

Magyar Kamaraszínház társulata, amelynek tagjai Pataki András rendezésében állították 

színpadra a Lázár Ervin mesejátéka alapján készült produkciójukat. Az előadás a Zentai 

Magyar Kamaraszínház és a soproni Petőfi Színház között egy évvel ezelőtt megkötött 

együttműködési megállapodása tartalommal való feltöltése jegyében született meg, 

aminek hozadékaként 

 

Szigoríthatják a parancsot megtagadó katonák büntetését 
2015. február 6. - Kárpátalja Ma 

Az eddiginél szigorúbb előírások alapján vonnák felelősségre a szabálysértő katonákat, 

továbbá bővítenék a parancsnokok hatáskörét a szerint a törvényjavaslat szerint, melyet 

Teteruk, Pasinszkij és Jurij Bereza képviselők terjesztettek elő az Ukrán Legfelsőbb 

Tanácsban - adta hírül az Ukrajinszka Pravda február 3-án. A lap szerint a tervezet a 

jelenlegi belpolitikai helyzet fényében megalapozott és szükségszerű, a Hadi 

adminisztratív szabálysértésről szóló kiegészítés a Közigazgatási Kódexhez pedig időszerű. 

 

1400 behívót kézbesítettek, de csak ezren jelentek meg 
2015. február 7. - Kárpátinfo 

Kárpátalján vizsgálódik az ukrán hadsereg vezérkari főnöksége, a szárazföldi erők 

parancsnoksága és az északi műveleti parancsnokság, mivel a megyében a hadkiegészítő 

parancsnokságok eddig csak 20 százalékra teljesítették a 2015. január 20-án kezdődött 
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újabb mozgósítás tervét. A megyei hadkiegészítő parancsnokság közlése szerint tíz nap 

alatt 1400 behívót kézbesítettek, de csak ezren jelentek meg a parancsnokságokon, és 900-

an estek át az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. Egyelőre azonban mindössze 300 főt 

tudnak besorozni, 400 embert ugyanis kórházi kivizsgálásra irányítottak. 

 

Jól fizető üzlet válhat a mozgósításból Kárpátalján 
2015. február 7. - Kárpátalja Ma 

Az Európai Unió országaival határos kárpátaljai határátkelőkön kenőpénzt követelnek a 

hadköteles férfiak határon való átengedéséért - adta hírül a Zakarpattya Online hírportál. 

A portál információi szerint a határőrség és a vámhivatal egyes munkatársai a 

személyszállító járművek hadköteles utasait fejenként 100 euró, a mukachevo.net adatai 

szerint 200 euró összegű kenőpénz fejében engedik át a határon. Azokat az utasokat, akik 

elégedetlenek a kiszabott tarifa összegével, visszafordítják kiutazási engedélyért a 

hadkiegészítő parancsnokságra. Természetesen a határőrök jogtalanul fordítanák vissza a 

hadköteles személyeket, hiszen nincs érvényben lévő törvény a nyilvántartott 

katonakötelesek helyváltoztatásának korlátozására. 

 

1944 - Az elhurcolások éve - Több tízezer kárpátaljai magyar halála 
2015. február 7. - Kárpátinfo 

Ünnepi kiállítással ért végét a holokauszt emlékév kárpátaljai sorozata. A Civil Alap 

támogatásával és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar 

Intézetének szervezésében megrendezett tárlaton az érdeklődők az 1944-es elhurcolásokra 

emlékeztek. Tíz történelmi tablón emlékeztek meg azokról az elhurcolt zsidó családokról, 

akiket Kárpátaljáról náci haláltáborokba deportáltak, tíz tabló pedig a szovjet 

„felszabadítást" követő málenykij robot áldozatainak állított emléket, illetve az elítélt és 

gulágra hurcolt református lelkészek, római katolikus, valamint görögkatolikus papok 

emléke és kitartása előtt is tisztelegtek. 

 

Ismét eszközöket vehettek át a tehetségpontok 
2015. február 8. - Kárpátalja Ma 

A „GENIUS" Jótékonysági Alapítvány egyik fő tevékenysége a kárpátaljai tehetséges 

diákok megtalálása, felkarolása és segítése. Ennek érdekében Kárpátalja nyolc iskolájában 

működtet tehetségpontot, ahol a tanév első félévében hétvégi oktatás keretében tartanak 

foglalkozásokat a tehetségesebb tanulóknak. A tehetségpontokban tartandó képzések 

háttérmunkálatait a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács végzi, melynek feladata a 

foglalkozások, tanórák kidolgozása, a tantárgyak beosztása. 2014. szep¬tember 5-én a 

körzetek központi iskolái már vehettek át az oktatást elősegítő technikai eszközöket. A 

tehetségpontokat további eszközökkel látta el a "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány, 

melyeket 2015. január 21-én adott át Brenzovics László, az alapítvány elnöke és Orosz 

Ildikó, a Tehetségsegítő Tanács elnöke. 
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Ivan Vaszilcjun: 45 000 hrivnyaért bárki mentesülhet a mozgósítás alól 
2015. február 8. - Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Ivan Vaszilcjun a Kárpátaljai Hadkiegészítő Parancsnokság vezetője szerint, azok, akik 

nem szeretnének bevonulni katonának lehetőséget kellene teremteni egy legitim 

megoldásra. Ilyen lehetne egy bizonyos összeg befizetése, mellyel kiváltanák a katonai 

szolgálatot. Az erről szóló törvénytervezet a parancsnok szerint már a parlament előtt van. 

Ebben az áll, hogy 45 000 hrivnya befizetése után bárki mentesül a későbbiekben 

bármilyen mobilizáció alól. Vladimir Csubriko a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke is 

beszélt hasonló megoldásról, igaz ő már 100 000 hrivnyát tartana reálisnak- írja a zak-

kor.net hírportál. 

 

Alapszervezeti közgyűlések 
2015. február 8. – Kárpátalja Ma 

Február elsején két nagyszőlősi járási és egy felső-Tisza-vidéki település KMKSZ 

alapszervezete tartotta meg éves közgyűlését. A nagyszőlősi járási Nevetlenfaluban a helyi 

középiskolában megtartott találkozón az alapszervezet közel ötven tagja jelent meg. Őket 

Budaházi Kornélia alapszervezeti elnök köszöntötte, aki elmondta, hogy 526 aktív taggal 

bír az alapszervezet. Rahón a himnuszok elhangzását követően a jelenlévők egyperces 

néma felállással emlékeztek meg a keleti fronton elesett katonákról. Batáron Sztepányuk 

Angéla, a KMKSZ Batári Alapszervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Az 

alapszervezeti elnök elmondta, hogy jelenleg 318 főt tesz ki az alapszervezet tagsága, 

valamint összegezte a múlt év fontosabb eseményeit, rendezvényeit. 

 

Megjelent a Collegium Hungaricum tavaszi programfüzete 
2015. február 8. - Volksgruppen 

Megjelent az „Ungarische Art“ 2015. első félévére szóló programfüzet, melyet immár 

kilencedik alkalommal adott ki a Collegium Hungaricum a bécsi magyar képviseletekkel 

közösen, így a Magyar Nagykövetséggel és a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai 

külképviseletével. 

 

Véget ért a Vadregényes alkotótábor 
2015. február 7. - Volksgruppen 

Tegnap ért véget Bécsben a Vadregényes alkotótábor magyar gyermekek számára, melyet a 

nyári siker után most a félévi szünidőben is megrendeztek a Bécsi Magyar Iskola 

támogatásával. A tábor szervezői és vezetői Antalfi Dániel és Fuchs Vivien tanár szakos 

hallgatók voltak. 
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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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