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Vezető hírek

Semjén: Rendkívül sikeres a Kőrösi-program
2014. december 1. – MTI, Kormány.hu, origo, mno.hu, Orientpress, Mandiner, InfoRádió,
Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint rendkívül sikeres a diaszpóra
magyarságának megtartását célzó Kőrösi Csoma Sándor-program. A munka, amit a
kiutazó fiatalok elvégeztek, múlhatatlan és történelmi jelentőségű a diaszpóra
magyarságának megtartása érdekében – fogalmazott Semjén Zsolt. Kiemelte: a diaszpóra
magyarságának megmaradása úgy érhető el, ha a kulturális, nyelvi identitás megerősítése
mellett az állampolgárság felvételére biztatják őket. Ezzel meg lehet állítani az
asszimilációt, vagy akár meg is lehet fordítani – mondta. Semjén Zsolt jelezte, a kormány
úgy döntött, a szükséges forrást biztosítja és a jövőben is működhet a program. E célra
egymilliárd forintot különítettek el és további 500 millió áll rendelkezésre a diaszpóra
tárgyi örökségét rendezett módon összegyűjtő Mikes-programra.

A megmaradás, gyarapodás és felzárkózás koncepciója
2014. december 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja hétfőn nyilvánosságra hozta és egyúttal közvitára bocsátotta „A
szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia
gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című dokumentumát. A közel 70
oldalas anyagban a párt két önkormányzati modell egyidejű megvalósítására tesz
javaslatot. A tervezet egy olyan törvény elfogadását javasolja, amely lehetővé tenné a
személyi elvű kisebbségi önkormányzat létrehozását Szlovákia azon településein, ahol a
nemzeti közösség számaránya nem éri el az 50 százalékot. Ezen önkormányzat a
kisebbségi oktatás, kultúra és nyelvhasználat területén gyakorolna jogokat. Ezen túl az 50
százalék fölötti nemzeti közösségi lakossági aránynál létrejönne egy olyan különleges
jogállású régió, amely az oktatási, kulturális és nyelvhasználati jogokon túl széles
területfejlesztési hatáskörökkel is rendelkezne.

EMNP: tisztújítás január végén
2014. december 1. – Krónika, Erdély Ma, MTI
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) január 31-én tartja rendkívüli tisztújító
küldöttgyűlését, melynek keretében a párt megújulási tervét is bemutatják – döntötte el a
szervezet országos választmánya vasárnap, a Fehér megyei Torockón. A néppárt
szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleménye szerint a küldöttgyűlés előkészítésével, a
reformterv kidolgozásával Soós Sándort, Csomortányi Istvánt, Hupka Félixet, Portik
Vilmost, Jakab Attilát és Taierling Johannt bízták meg. A hattagú bizottság ugyanakkor
felhatalmazást kapott arra is, kezdeményezzen tárgyalásokat a Magyar Polgári Párttal
(MPP) az erdélyi autonómiapárti tábor egyesítése érdekében.
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„Kifelé a magyarokkal” - skandálta az Új Jobboldal Sepsiszentgyörgyön
2014. december 1. – transindex.ro, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika,
Nyugati Jelen, szekelyhon.ro
„Székelyföld nem létezik", „Hargita és Kovászna Román föld", „Kifelé a magyarokkal az
országból", „A román nyelv az egyetlen uralkodó" és „Románia a románoké" jelszavakkal
vonult fel Sepsiszentgyörgyön a Noua Dreapta - Új Jobboldal szélsőséges nacionalista
szervezet - tudósít a Marosvásárhelyi Rádió. A mintegy 100 részvevő az "egyesülés
menete" nevet viselő demonstráción az ortodox katedrális előtt csatlakoztak az
ünnepséghez, csendőri kísérettel. A résztvevők a Mihai Viteazul téren egy „Románia
nemzetállam, egységes és oszthatatlan" feliratú bannert és egy óriási román nemzeti
zászlót feszítettek ki.

Román civil fórum: a magyarok normalizálják az együttélést!
2014. december 1. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma
Az etnikai együttélés normalizálására szólította fel a magyarság képviselőit a Kovászna,
Hargita és Maros megyei Román Civil Fórum (FCRCHM) hétfőn, a románság nemzeti
ünnepe alkalmából. Az Agerpres hírügynökség szerint a felhívást Sepsiszentgyörgyön, a
december elsejét ünneplő több tucatnyi részvevő előtt ismertették a székelyföldi román
civil szervezeteket tömörítő szervezet képviselői. A dokumentum szerint nagy károkat okoz
a három megyének az, hogy egy "potenciális konfliktusövezet" látszatát kelti, ami sem az
itt élő románoknak, sem a magyaroknak nem jó.

Washington a romániai sokszínűséget méltatja
2014. december 1. – Krónika
Videóüzenetben köszöntötte a románokat nemzeti ünnepük alkalmából kormánya
nevében Duane Thompson, az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének ügyvivője.
Thompson december elseje alkalmából arról beszélt: 96 évvel ezelőtt „a románok annak
érdekében egyesültek, hogy demokratikus államot hozzanak létre, amely garantálta az
összes nemzetiség és felekezet közötti egyenlőséget, és óvta a sajtószabadságot, a
gyülekezési jogot és a véleményszabadságot. Ma ezeket a vezetőket ünnepeljük, és
elismerjük azokat, akik ma is védik ezeket az alapvető szabadságjogokat, erősítik a
demokráciát és ünneplik a romániai sokszínűséget” – fogalmazott Thompson.

Unirea-gimnázium: kiegyezett az önkormányzat a katolikus egyházzal
2014. december 1. – Krónika, szekelyhon.ro
Napokon belül érvényes bérleti szerződés alapján foglalja el a marosvásárhelyi Unirea
Főgimnázium a római katolikus egyháznak visszaszolgáltatott iskolaépületet. A
marosvásárhelyi tanács legutóbbi ülésén ugyanis a sürgősségi napirendi pontok között
egyhangúlag megszavazták a szerződés végleges szövegét, melyet nemsokára Dorin Florea
polgármester és Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek is kézjegyével lát
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el. A húsz évre szóló bérleti szerződés szabályozza az Unirea Főgimnázium és az újonnan
megalakult, az idei tanévben még a Bolyai Gimnáziumban működő Római Katolikus
Teológiai Gimnázium által elfoglalt épületrészeket, illetve a katolikus egyháznak fizetendő
bérleti díjat is.

A nemzeti egység újrafelfedezéséről beszélt Johannis Gyulafehérváron
2014. december 1. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság, Erdély Ma
Kenyérrel, sóval és pálinkával fogadták Gyulafehérváron Klaus Johannis megválasztott
államfőt Románia nemzeti ünnepén. Johannis trikolór sállal a nyakában érkezett az
ünnepségre, ahol megkoszorúzta Ferdinánd király szobrát. "Románia elnökeként azt
tűztem ki célul, hogy újra felfedezzük a nemzeti egység eszméjét" - mondta Johannis,
kiemelve, hogy ez alatt egyes nemzeti célok meghatározását, azok közös elérését és a
bizalom helyreállítását érti. "Olyan állampolgárok nemzete vagyunk ma, akik az egész világ
előtt megmutatták, hogy nagyra tartják a demokrácia értékeit, és változást szeretnének" mondta még Johannis.

Ponta is az egységet emlegette december 1-i üzenetében
2014. december 1. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A románoknak van okuk bizakodásra, de stabilitásra és felelős politikai vezetőkre van
szükségük, hogy elkerüljék a múlt hibáit és a veszekedéseket - áll Victor Ponta
miniszterelnök december 1-i üzenetében, amelyben azt is kiemeli, "mindenki román,
nemzetiségtől vagy vallástól függetlenül".

Hegedüs Csilla Váradon: be kell mutatnunk egyedi értékeinket
2014. december 1. – Krónika
„Több évtizednyi csendet kell megtörniük azoknak a szakembereknek, akik a múltunkat és
a múlthoz kapcsolódó értékeinket igyekeznek napvilágra hozni Erdély- és országszerte” –
hangsúlyozta Hegedüs Csilla művelődési miniszter vasárnap, a nagyváradi várban tett
látogatása alkalmával. A múlt héten beiktatott RMDSZ-es tárcavezető Biró Rozália Bihar
megyei szenátorral és Pásztor Sándor vízügyi államtitkárral együtt kereste fel a renoválás
alatt álló műemlék épületegyüttest, ahol a vár kutatásával és felújításával foglalkozó
szakemberekkel is találkozott. A régészeti ásatásokat Emődi Tamás műépítész és Mihálka
Nándor régész mutatta be a látogatóknak. Mint elmondták, az uniós pénzből történő teljes
felújítást megelőző kutatások során előkerült egy középkori lakótorony, valamint az
Árpád-kori székesegyház egyik szárnya, amelynek építése Szent László király korához
köthető.
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Ismét üzent a magyaroknak is Lucian Mândruță
2014. december 1. – maszol.ro
„Vajon tudatában vagyunk-e annak, hogy amikor büszkék vagyunk a románságunkra,
akkor valójában más nemzetekre is büszkék vagyunk? Azokra, amelyekkel együtt éltünk és
amelyektől sokat tanultunk”? – írta blogján a román nemzeti ünnep alkalmából Lucian
Mândruță. Akárcsak az elmúlt években, a televíziós újságíró idén is arra hívja fel
nemzettársai figyelmét, hogy december elsején nem lenne szabad megfeledkezniük az
országban élő más nemzeti közösségekről.

Újra áll a kétszáz éves Bethlenfalvi-kapu Csíkszentkirályon
2014. december 1. – Erdély Ma
Hétfőn, december elsején adták át ünnepélyesen Csíkszentkirályon a Nagy Benedek
portáján lévő 1815-ben készített felújított Bethlenfalvi-kaput. A máréfalvi Kőlik
Hagyományőrző Művelődési Egyesület és Hargita Megye Tanácsa közös programjából
végzett restaurálást a magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatta. Az átadási
ünnepségen jelen volt az Europa Nostra-nagydíjas Kovács Piroska, valamint Borboly
Csaba Hargita Megy Tanácsának elnöke, Bőjte József alpolgármester és Fülöp Otilia
megyei főépítész.

A Mikó-per a FUEN előtt
2014. december 1. – Erdély Ma
Berlinben került sor a hétvégén az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának – FUEN
elnökségi ülésére és a Német Kisebbségek Munkacsoportjának– AGDM éves találkozójára.
Az elnökségi ülésen Vincze Loránt a FUEN alelnöke, az RMDSZ külügyi titkára
tájékoztatta kollégáit a Mikó-perben született igazságtalan bírósági ítéletről. „Az
államosítást elrendelő és ártatlan embereket elítélő bírósági döntés mutatja, hogy igazunk
van, amikor európai fórumokon azt kérjük, hogy a megszerzett kisebbségi jogokat az
Európai Unió szintjén kell szavatolni és védeni.” Korábban a FUEN állásfoglalásban
biztosította szolidaritásáról a romániai magyarságot, valamint Markó Attilát és társait.

Román sajtó: nem vettek részt a magyar politikusok a nemzeti ünnepen
2014. december 1. – maszol.ro
Vizsgálatot rendelt el Kovászna megye prefektusa, amiért Kézdivásárhelyen „gyászoltak” a
helyiek a román nemzeti ünnepen. A román sajtó kifogásolja, hogy a székelyföldi RMDSZes önkormányzati vezetők „bojkottálták” a december elsejei hivatalos rendezvényeket. A
Gândul cikke mindenesetre kifogásolja, hogy Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában alig
lehetett román zászlót látni a nemzeti ünnepen. Emellett a két megyeszékhelyen tartott
hivatalos rendezvényen nem jelent meg egyik város RMDSZ-es polgármestere sem, illetve
hiányzott a két megyei tanácselnök, Borboly Csaba és Tamás Sándor is.
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Nem lesz együttműködés
2014. december 1. – Felvidék Ma, hirek.sk
Nem lesz együttműködés az MKP-val a 2016-os parlamenti választások előtt – derült ki a
Híd Országos Tanácsa szombati ülése után, amelyen a párt az önkormányzati
választásokat értékelte. Solymos László, a párt alelnöke elmondta, elégedetlenek a
komáromi eredményekkel. „Az ottani hidas képviselet nem gyengült. Azonban a közös
polgármesterjelölt sikertelen szereplése megerősített minket abban, hogy az MKP-val való
együttműködésről csak a 2016-os parlamenti választások után beszélhetünk” – vallja a
párt alelnöke. A Híd elégedetlen a dunaszerdahelyi eredményével is, ahol emiatt
személycserék történtek a helyi pártvezetésben, és váltásra került sor Pozsonyban is.

Farkas Iván: Bővül a Kárpát Régió Üzleti Hálózat, a Felvidéken öt új iroda
nyílik
2014. december 1. – Felvidék Ma
A Kárpát Régió Üzleti Hálózat a jövőben a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. irányítása
alatt működik majd. Az irodahálózat Kárpát-medence szerte újabb irodákkal bővül –
számolt be Farkas Iván. Az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke elmondta: a
legnagyobb mértékű bővülés a Felvidéken lesz tapasztalható, a jelenlegi két iroda mellett
ugyanis a következő évben további öt iroda fog megnyílni Dél-Szlovákiában.

Vajdaság

XV. TUDOK – Vajdasági regionális konferencia
2014. december 1. – Vajdaság Ma
A magyarországi Kutató Diákok Országos Szövetsége XV. alkalommal hirdette meg a
Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáját (TUDOK). A tematikus és a regionális
válogatók után a legjobbak meghívást kapnak az országos konferenciára. A vajdasági
regionális döntőt szombaton, november 29-én rendezték meg Újvidéken a Svetozar
Marković Gimnáziumban. A 21 tagú, rangos szakbizottság kiválónak találta a 7 szekcióban
felmutatott teljesítményt és 18 diákot juttatott tovább a tavaszra sorra kerülő nemzetközi
konferenciára.

Odaítélték a Keskenyúton emlékérmeket
2014. december 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Ádám István, dr. Bogner István, Cseh Tibor, Csorba Béla, főtisztelendő Juhász Gábor
plébános, Kovács László, néhai Szakács Ferenc, Neveda Ferenc, főtisztelendő Snell György
püspök és Tóth László az idei Keskenyúton emlékérem díjazottjai. A budapesti székhelyű
Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány kuratóriuma 2013-ban
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Átadta megbízólevelét Magyarország új kijevi nagykövete
2014. december 1. – Kárpátalja Ma
Magyarország számára Ukrajna, mint legnagyobb szomszédja, fontos gazdasági és nemzeti
kisebbségi szempontból – hangsúlyozta Keskeny Ernő, Magyarország új kijevi nagykövete,
amikor átadta megbízólevelét Petro Porosenko ukrán államfőnek hétfőn Kijevben.
Porosenko elnök a diplomatával folytatott rövid beszélgetés során megköszönte
Magyarország eddigi támogatását Ukrajnának, és kiemelte, hogy továbbra is számítanak
Kijevben a magyar segítségnyújtásra.

Megnyílt Laj Ferenc képviselői irodája Lendván
2014. december 1. – RTV Slovenija Hidak
Lendván, a Városházán megnyílt Laj Ferenc képviselői irodája. Mint köztudott, Laj az SMC
párt jelöltjeként került az országgyűlésbe. A képviselői iroda ezentúl hétfőnként 9 és 13 óra
között tart nyitva.

Csipke tábor, ahol megelevenedik a magyar népi kultúra
2014. december 1. – Nemzeti Regiszter
A Csipke tábor az, ahol a húrok megpendülnek egy júniusi szombaton, és aztán a zene meg
se áll a következő szombatig. A Csipke tábor az, ahol a gyermekek azzal fenyegetőznek,
hogy elköltöznek otthonról, ha a szülők úgy mernek dönteni, hogy a család az adott évben
nem vesz részt a táborban. A Csipke tábor az, ami lassan fogalommá válik, s piros betűs
ünneppé az észak-amerikai magyarság naptárában.

Vajdaság
Diaszpóra Muravidék Kárpátalja

emlékérmet alapított a délvidéki magyarságot ért tragikus atrocitásokat feltáró, a
történelmi adósság rendezését és az emlékezést támogató bátor, önzetlen tevékenység
elismerésére. A mindkét oldalán megmunkált 10 cm átmérőjű bronzérem feliratai a méltó
emlékezést szolgálják. Az Alapítvány kuratóriuma az emlékérmet minden év
novemberében ítéli oda, a díjazottak névsorát pedig november utolsó vasárnapján teszi
közzé, a budapesti Szent István Bazilikában a délvidéki áldozatokért szolgáltatott
gyászmise után.
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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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