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2014. december 13. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma,
Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Hírlap
Élénk vita után, de csaknem egyhangú szavazással döntött szombaton Marosvásárhelyen a
kormányból való kilépésről az RMDSZ kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők
Tanácsa (SZKT). A szövetség 113 jelen lévő képviselője közül csupán hárman szavaztak a
kormányból való kilépés ellen, és heten tartózkodtak a szavazásnál. Politikai
helyzetértékelésében Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a kilépés mellett érvelt. Úgy vélte, a
szövetségnek hűnek kell maradnia azokhoz az alapértékekhez, amelyeket 25 éve képvisel,
de „újra kell terveznie" a politikáját. Elmondta, a választás után készített közvéleménykutatás azt jelezte, drámaian csökkent azoknak az erdélyi magyaroknak a száma, akik
értelmét látták a kormányzás folytatásának. Kelemen Hunor szerint a szövetségnek most
az a feladata, hogy megerősítse azoknak a hitét, akik kitartottak a szövetség mellett, és
visszaadja azoknak a hitét, akik elpártoltak a szövetségtől. „A választóinknak a
szövetségest, a megbízható partnert kell látniuk bennünk" – jelentette ki az RMDSZ
elnöke. Kelemen Hunor úgy vélte, a szövetségnek az áprilisban tartandó kongresszusáig
kell megtalálnia a jó válaszokat az új kihívásokra.

Vezető hírek

SZKT: valóban kilép a kormányból az RMDSZ

Új elnököt választott az UMDSZ tisztújító közgyűlése Beregszászon
2014. december 14. – MTI, Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó, Magyar Hírlap
Zubánics Lászlót választotta elnökévé az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)
szombaton Beregszászon, miután Gajdos István korábbi elnök idén júniusban lemondott
tisztségéről. A tisztújító kongresszust levélben köszöntette Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár levelében a
nemzeti egység fontosságát, a nemzeti közösségek összetartozását, egymás iránti
kölcsönös felelősségviselését hangsúlyozta. Az egység megteremtéséhez nem elegendő az
egyik fél jóakarata, a másik fél együttműködési szándékára is szükség van – írta. Potápi
kiemelte: a magyar kormánynak megbízható partnerekre van szüksége, akik
következetesen képviselik a magyar közösség érdekeit, olyan közösségi vezetőkre, akik
személyes tevékenységükkel hozzájárulnak az egység megteremtéséhez.

Jogi szervezetté válhat a Magyar Ifjúsági Konferencia
2014. december 14. – MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Kárpátalja Ma
Jövőre jogi szervezetté válhat a Magyar Ifjúsági Konferencia, a kormányzat már dolgozik
az ezt lehetővé tevő törvénymódosításon - jelentette be az Emberi Erőforrások
Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a megalakulásának 15.
évfordulóját ünneplő szervezet szombati ülésén a Parlamentben. A Magyar Ifjúsági
Konferencia (MIK) a határon belüli és túli magyar ifjúsági szervezetek
ernyőszervezeteként működött az elmúlt másfél évtizedben. Novák Katalin elmondta, a
MIK tagszervezeteinek régi igénye, hogy az "informális létből" szervezett jogi formában
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A csíkszeredai magyar főkonzul Kovászna megye prefektusánál: számunkra a
magyar himnusz szent
2014. december 12. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro,
Hátomszék
Tiltakozását fejezte ki Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja amiatt,
hogy Marius Popica, Kovászna megye prefektusa pénzbírságot rótt ki a magyar himnusz
nyilvános helyen való eléneklése miatt. A főkonzul személyes látogatás keretében fejezte ki
értetlenségét a kormánymegbízott lépésével kapcsolatban. „A magyar zászló és a magyar
himnusz nemzeti jelkép, számunkra szent, akárcsak a románok számára a saját nemzeti
szimbólumaik. Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy korlátozzák a magyar emberek nemzeti
identitásának ilyen formában történő kifejezését” – hangsúlyozta a diplomata. Hozzátette,
ez az intézkedés ellentétes az Európai Unió alapértékeivel, és alapvető emberi jogokat sért.

Erdély

működhessenek. Szavai szerint ez javaslattételi, véleményezési, tanácsadási, esetenként
egyetértési jogot és pályázási lehetőséget is biztosítana a MIK-nek.

Magyarország és az Egyesült Államok védelmét kéri Markó Attila
2014. december 12. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika
Markó Attila közzétette Facebook-oldalán a kártérítéseket megállapító bizottság (ANRP)
azon ülésének a jegyzőkönyvét, amelyen döntöttek abban a kártérítéses ügyben, amelyben
nyomoz az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA). A DNA kérésére a parlament
megvonta a képviselő mentelmi jogát és kilátásba helyezte a képviselő letartóztatását.
Markó nem jelent meg a DNA-nál kihallgatásra, jelenleg is Magyarországon tartózkodik és
hivatalosan kéri Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok védelmét.

Mi történik, ha Markó Attila Magyarországon marad?
2014. december 12. – transindex.ro
Kádár Hunor büntetőjogászt, a Sapientia EMTE tanársegédjét kérdezték arról, hogy mi
történne abban az esetben, ha Markó Attila akkor is Magyarországon maradna, hogy
elfogatóparancsot adnának ki ellene az Alina Bica-ügyben. Kádártól azt is megkérdezték,
hogy lennének-e lehetőségei Magyarországnak arra, hogy ne adja ki Markót Romániának.

Ponta vegyes választási rendszert vezetne be Romániában
2014. december 12. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Választási reform, alkotmánymódosítás szerepel egyebek között a Victor Ponta román
miniszterelnök vezette bukaresti kormány 2015-16-os időszakra kidolgozott cselekvési
tervében, amelyet pénteken ismertettek a koalíciós pártok vezetői. A novemberi
államfőválasztáson alulmaradt Ponta a kormány szerkezetének átalakítására és egy újabb
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Erdély

bizalmi szavazásra készül, miután a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
bejelentette, hogy kilép a kormányból. Ponta szerint a koalíció német mintára egy vegyes
választási rendszert javasol, amelyben a képviselők fele egyéni választókerületekből, másik
fele pedig pártlistákról jutna a legfeljebb 300 tagú képviselőházba. A szenátus a megyék
képviseletét látná el, minden megyének azonos számú mandátumot biztosítva.

Himnusz éneklő akciókat szerveznek a háromszéki prefektúra előtt
2014. december 12. – maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék
December 15 és 21. között minden hétköznap délután, háromnegyed négy és háromnegyed
öt között a prefektúra sepsiszentgyörgyi székháza előtt szervez magyar-himnusz éneklést a
Magyar Polgári Párt. Bálint József, a párt sepsiszentgyörgyi elnöke elmondta: ezekre az
eseményekre várnak mindenkit, aki úgy érzi az egész erdélyi magyarságot sértette meg a
prefektus azzal, hogy himnuszéneklésért büntetést adott.

Mi ütött Marius Popica prefektusba? Megkérdeztük tőle
2014. december 12. – maszol.ro
Valósággal szórta az utóbbi napokban a bírságokat és a büntetéseket kilátásba helyező
felszólításokat Kovászna megye prefektusa. A címzettek valamennyien a magyar közösség
vezetői, politikusok, polgármesterek voltak. Marius Popicától azt próbálták megtudni, mi
késztette erre az intézkedéssorozatra.

Bemutatkozó látogatáson Aradon a kolozsvári magyar főkonzul
2014. december 12. – Nyugati Jelen
Nicolae Ioţcu, az Arad Megyei Tanács elnöke tegnap fogadta Mile Lajos, Magyarország
kolozsvári főkonzulját, aki szeptemberi kinevezése után először járt Aradon hivatalos
látogatáson. Őexcellenciája röviden bemutatta a megyei tanács elnökének azokat az
elképzeléseit, amelyek megvalósításával szorosabbra kívánja fúzni az Arad megyei
magyarsághoz és a megyei hatóságokhoz fűződő kapcsolatokat. Nicolae Ioţcu elnök vázolta
Magyarország kolozsvári főkonzuljának Arad és Békés megye partneri kapcsolatait,
amelyet a 2007–2013-as időszakban a határon átnyúló együttműködéssel lebonyolított
projektek is erősítettek, továbbá ismertette a 2014–2020-as időszak közös elképzeléseit.

Erdély autonómiáját kérő petíciót küldtek az EP petíciós bizottságához
2014. december 13. – transindex.ro
Egy, az Erdély autonómiáját kérő petíciót a kezdeményezők elküldtek az Európai
Parlament petíciós bizottságának (PETI). A magyarul, románul és franciául olvasható
petíció szövege mellé csatolták az eddigi aláírásokat. "Célunk az erdélyi autonómia
törekvések európai visszhangjának erősítése, a történelmi régiók önrendelkezési jogának
napirenden tartása. Csatlakozunk azokhoz, akik a régiók Európájában hisznek. Hisszük,
hogy Európa csak akkor lehet erős, ha megtartja sokszínűségét. Épp ezért fordultunk az
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Erdély

Európai Unió legnagyobb legitimitású intézményéhez, a Parlamenthez. Bármit is
válaszolnak a beadványra, az ügyet fogja szolgálni. A petíciót továbbra is alá lehet írni,
ezzel is erősítve annak súlyát. Amint Románia új elnökét beiktatják, ő is megkapja a
beadványt" - áll a kezdeményezők nevében Fancsali Ernő által aláírt közleményben.

Tőkés László kapta a 2014-es Duna-díjat
2014. december 14. – Erdély Ma, MTI, Krónika, transindex.ro
Tőkés László erdélyi európai parlamenti képviselő, az 1989-es temesvári népfelkelés
kirobbantója kapta a 2014-es Duna-díjat. Az elismerést Dobos Menyhért, a Duna Televízió
vezérigazgatója adta át szombaton a torockói Duna-házban, a székelyföldi és aranyosszéki
székelyek találkozója keretében. Dobos Menyhért az ünnepség előtt az MTI-nek elmondta,
azért ítélték harmadikként Tőkés Lászlónak a Duna-díjat, mert az ő bátorsága vezetett el
25 évvel ezelőtt a romániai kommunista diktatúra bukásához, és azóta is az összmagyarság
érdekeiért harcol. „Számunkra ő a szabadság jelképe, és ezzel a díjjal szeretnénk tisztelegni
tevékenysége előtt” – jelentette ki Dobos Menyhért. Felidézte, hogy a díjat olyan
személyiségek számára hozták létre, akik sokat tettek a magyarság összefogásáért.

Dagad a himnuszbotrány
2014. december 14. – szekelyhon.ro, Krónika
Megismétlődhetnek az 1990-es marosvásárhelyi etnikai zavargások a Székelyföldön, ha
Marius Popică Kovászna megyei prefektus folytatja magyarellenes megnyilvánulásait –
jelentette ki Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere az RMDSZ Szövetségi
Képviselők Tanácsának (SZKT) marosvásárhelyi ülésén. Kelemen Hunor szövetségi elnök
leszögezte: Marius Popică Kovászna megyei prefektusnak a magyar himnusz elleni
fellépése kétségessé tette, hogy megszavazzák-e a kormány új felállását. Ezzel egy időben a
Magyar Polgári Párt bejelentette: hétfőtől napi rendszerességgel himnuszéneklést
szerveznek a prefektúra sepsiszentgyörgyi székháza előtt.

Bizalmi válság
2014. december 15. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „ha hinni lehet az RMDSZ megrendelésére az elnökválasztás
után készült közvélemény- kutatásról szóló információknak, akkor azok fölöttébb lesújtóak
az alakulat számára. […]az elnökválasztás második fordulója után a közösség körében
tizenkét százalékkal magasabb volt Johannis bizalmi indexe, mint a Kelemen Hunoré.
Nem véletlen hát, hogy az alakulat súlyos bizalmi válságba került vezetői belátták:
sürgősen korrigálniuk kell az eddigi politikát, ellenkező esetben a szövetségben is magukra
maradnak”.
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Via Nova évértékelő – Választási sikerek és szaporodó szakmai tervek
2014. december 13. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Via Nova ICS jelöltjei – többségében MKP színekben indulva – országszerte 38
képviselői helyet, Gömörben pedig három polgármesteri tisztséget is szereztek az
önkormányzati választásokon. A szervezet üdvözölte az MKP autonómia-koncepcióját; az
ifjúsági csoport szerint a XX. század tapasztalatai megmutatták, hogy a felvidéki
magyarság megmaradása, gyarapodása nem biztosított az ezt célzó önkormányzati keretek
nélkül, ezért az autonómia-igény bőven indokolt, a róla folytatott társadalmi vita pedig
szükséges.

Erdély

2014. december 15. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
December 21-én lejár Traian Basescu második ötéves mandátuma és hivatalába iktatják
Klaus Johannist az újonnan megválasztott elnököt. akivel példálózni is lehet, hiszen
milyen kisebbségbarát ország az, ahol evangélikus vallású szász elnököt választottak.
Kisebbségi kérdésben azonban számos ellenpélda van, mint legutóbb a Magyar Polgári
Párt utólagos bírságolása, vagy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat kontra román állam
esete, ahol egy lőteret akartak visszakérni az államtól és a válasz az volt, hogy
nemzetbiztonsági ügy, hogy a lőtér a Védelmi Minisztérium felügyeletében maradjon és az
„etnikai alapú szeparatizmus potenciáljával rendelkező régió” stabilitását szolgálja.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. december 15-i számában olvasható.)

Felvidék

Nemzetbiztonsági kockázat

Rákóczi Szövetség: karácsonyi csomagot kap minden felvidéki magyar óvodás
2014. december 14. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Az idén is karácsonyi csomagot küld a Rákóczi Szövetség minden felvidéki magyar
óvodásnak. Az ajándékcsomagot 12 931 felvidéki óvodás kapja meg a Rákóczi Szövetség
Felvidéken működő célalap hálózatának közreműködésével a karácsonyi ünnepségeken. A
csomagok tartalmaznak egy szülőkhöz szóló levelet és egy 12 pontos érvgyűjteményt is,
amely a magyar iskolaválasztás helyességéről és fontosságáról igyekszik meggyőzni őket.

A belügyminisztérium
visszaszolgáltatását

jövőre

megkezdi

az

elvett

állampolgárság

2014. december 14. – bumm.sk, hirek.sk
A belügyminisztérium jövőre megkezdi az elvett szlovák állampolgárság
visszaszolgáltatását azon személyeknek, akik azt az állandó lakhely alapján felvett külföldi
állampolgárság miatt veszítették el. Mivel az állampolgársági törvény még mindig nem
módosult, tekintve, hogy a minisztérium még elő sem terjesztette, az állampolgárság
visszaszolgáltatása kivétel alapján történik.
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2014. december 14. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Az állampolgársági törvény hatályba lépése óta 963 polgár veszítette el szlovák
állampolgárságát, köztük 351 személy a cseh állampolgárság felvétele miatt – derül ki a
belügyminisztérium statisztikai adataiból. A magyar állampolgárság megszerzése miatt 58
személyt fosztottak meg állampolgárságától a szlovák hatóságok.

Felvidék

Négy év alatt közel ezer ember veszítette el szlovák állampolgárságát

Nincs vonatjegy, ha Párkányban magyarul kéred
2014. december 14. – bumm.sk
Újabb, magyarokkal szembeni atrocitásra derült fény a párkányi vasútállomáson. A
bumm.sk hírportál egyik olvasója számolt be arról, hogy magyarul kért jegyet, de nem
kapott. A hírportál olvasója többszöri – magyar nyelvű – kérésére sem kapott jegyet, végül
a pénztáros közölte vele, hogy „a szlovák vasútnál a szlovák a használandó nyelv”.

Kétnyelvű utcanévtábla – ha van, az magyar
2014. december 14. – Új Szó
92 településen vannak kétnyelvű utcanévtáblák Szlovákiában. Kizárólag magyar kisebbség
által lakott falvakban, illetve városokban, derül ki a kisebbségi nyelvek használatáról szóló
jelentésből, amelyet a kisebbségi kormánybiztos hivatala készített. Az anyagot szerdán
hagyta jóvá a kormány, és kiderül belőle egyebek között az is, hogy ruszin, ukrán, roma
vagy német utcaneveket hiába keresnénk Szlovákiában. A hivatal kérdőíves felmérésébe
544 település kapcsolódott be. Közülük 445 a magyarok által lakott falu vagy város,
amelyek közül 92-ben találjuk meg magyarul az utcaneveket. További 11 településen csak
néhány utca neve van feltüntetve magyarul, 335-ben pedig nincsenek magyar
utcanévtáblák.

SNS: elutasítjuk a tárgyalást az autonómiáról

Konzuli fogadónap: Több mint kétszáz kérelmező Adán
2014. december 12. – Vajdaság Ma
Tizedik alkalommal tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot csütörtökön Adán, a
Második Helyi Közösség épületében, ahol ezúttal több mint kétszázan szerették volna
átadni a magyar állampolgárság könnyített úton történő megszerzésére irányuló
kérelmüket. Dr. Kovács Gábor, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja a

Vajdaság

2014. december 14. – Új Szó
A Szlovák Nemzeti Párt elutasítja, hogy a kisebbségek autonómiájáról tárgyalásokba
bocsátkozzanak. „Meggyőződésünk, hogy ezt vallja az összes releváns szlovák párt is” –
jelentette ki Anton Hrnko, a párt alelnöke.
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Vajdaság

kihelyezett konzuli fogadónapon elmondta, a közelmúltban jelentős mértében lerövidült a
kérelem benyújtásától az eskütételig terjedő időszak, aminek köszönhetően az
érintetteknek már nem hat hónapot, hanem mindössze három-négy hónapot kell várniuk.
Mint mondta, továbbra is szigorúan ellenőrzik a magyar nyelvtudást, amelyek legalább
középszintűnek kell lennie ahhoz, hogy az adott személy honosítási kérelme pozitív
elbírálásban részesülhessen.

A VMSZ is csatlakozik a demokraták kezdeményezéséhez
2014. december 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) is csatlakozik a Demokrata Párt (DS)
kezdeményezéséhez, és részt vesz a Különleges Bíróság épülete előtti december 12-ére
meghirdetett tiltakozó megmozduláson. "A Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége
december 11-i ülésén foglalkozott a Demokrata Párt által megfogalmazott
kezdeményezéssel. Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a tartományi frakcióvezető,
Egeresi Sándor és a tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási,
közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkár, Nyilas Mihály személyében,
a Vajdasági Magyar Szövetség képviselteti magát a december 12-én, délben, a Különleges
Bíróság előtt megrendezésre kerülő megmozduláson. A VMSZ ezzel a döntésével az
ártatlanság vélelme és a tisztességes eljáráshoz fűződő jog mellett áll ki", áll a párt
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Pásztor a „topolyai ügyet” lezártnak tekinti, Kislinder Gábort javasolja
polgármesternek
2014. december 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség Elnökségének és Tanácsának egyhangú döntése értelmében
a párt a választási ciklus végéig Topolya polgármesterének jelöli Kislinder Gábort, a
topolyai községi szervezet elnökét, a községi képviselő-testület elnökének Plohl Edvint, a
bajsai helyi szervezet elnökét, a községi tanács VMSZ-t képviselő tagjainak pedig Dudás
Domány Dianát (pénzügy, közigazgatás), Kisimre Szerda Annát (kultúra és civil szféra),
Zsemberi Jánost (gazdaság) és Szilágyi Józsefet (kommunális ügyek és mezőgazdaság).
Pásztor István, a VMSZ elnöke szerdán találkozott a VMSZ topolyai községi szervezet
lemondásban lévő elnökségével, Kókai Mernyák Melinda lemondásban lévő
polgármesterrel és Fazekas Róbert lemondásban lévő KKT elnökkel, a községi tanács
lemondásban lévő tagjaival, a KKT VMSZ-es frakciójának tagjaival, valamint a VMSZ helyi
szervezetek elnökeivel. A találkozóról szóló beszámolót a VMSZ Elnöksége meghallgatta és
egyhangúlag elfogadta.
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2014. december 12. – Vajdaság Ma
A Demokrata Párt (DS), a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) és a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) tartományi képviselői ma Miljko Radisavljević szervezett bűnözéssel
foglalkozó különleges ügyésznek átadták követelésüket, amelyben azt kérik, hogy védjék
meg a vajdasági parlament képviselőit – mint mondják – a politikai üldöztetéstől. Milivoj
Vrebalov, a tartományi képviselőház alelnöke az újságíróknak elmondta, egy olyan állam,
amelyben politikai üldöztetéssel és letartóztatással váltják le a kormányt, nem jogállam.

Vajdaság

Az ügyészséghez fordultak a DS, az LSV és a VMSZ tartományi képviselői

Provokatív „történelemlecke” a VMSZ óbecsei épületén
2014. december 12. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei szervezete Petőfi Sándor utcai székházának a falára
ismeretlen személyek öles ezüst betűkkel írták fel az 1389-es számot, azaz a rigómezei
csata évszámát. Az elkövetők igen tájékozottak lehettek a helyi politikai viszonyokat
illetően, hiszen a bejáratnál semmilyen felirat nem utal arra, hogy az épületben található a
VMSZ irodája. – Szerdán vettük észre a feliratot az irodánk bejárata mellett, már át is
meszeljük. Remélhetőleg csak egy ártalmatlan provokációról van szó, és nem fog
megismétlődni – mondta el Molnár Viktor, a VMSZ helyi szervezetének az elnöke.

Vagyon-visszaszármaztatás: Nem kötvényeket, hanem földet akarnak
2014. december 13. – Vajdaság Ma
Szabadkán a kárpótlási folyamat során a 13 ezer hektárnyi földterületből mindössze százat
szolgáltattak vissza, az elvett ingatlanok örökösei pedig nem értékpapírokat, hanem
szubsztitúciót követelnek, tehát egy azonos méretű földterületet, amennyiben konkrétan
azt, amelyet elvettek, időközben eladtak. Az állam sajátjának tekintette a kisajátított
földterületeket, az elmúlt fél évszázadban pedig különböző módokon vették el. Amikor
pedig a restitúciós ügynökséghez kezdtek beérkezni a vagyon-visszaszármaztatási
kérelmek, megállapítást nyert, hogy a szóban forgó földterületek többségét időközben
eladták.

„Nem kell temetni a Szabadkai Rádiót!”
2014. december 13. – Magyar Szó
Jövő év júliusáig megtörténik a Szabadkai Rádió magánosítása. A szabadkai közszolgálati
médium mellett több tucat rádió kerül magánkézbe jövőre, köztük többek között a
topolyai, a törökkanizsai, a nagykikindai és nagybecskereki, amelyek mind a kisebbség
nyelvein is sugároznak műsort. Mi lehet végül a Szabadkai Rádió – s egyben a többi
médium – sorsa és jövője, a nemzeti tanácsok megmenthetnék-e azokat, ahogyan a héten a
Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség kérte, erről Németh Ernővel, a rádió magyar
szerkesztőségének főszerkesztőjével, Hajnal Jenővel, az MNT elnökével, Pásztor Bálinttal,
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Egy év alatt tízezer fiatal diplomás hagyta el Szabadkát és a Tisza mentét
2014. december 14. – Vajdaság Ma
Egy év leforgása alatt mintegy 10 ezer, különböző szakképesítéssel rendelkező személy
hagyta el Szabadkát, Észak-Bácskát és a Tisza mente térségét, írja a Blic belgrádi napilap
helyi forrásokra hivatkozva. „Az egyik vállalat munkavezetője előbb Németországban
dolgozott az építőiparban, néhány hónap után pedig egy svájci állást ajánlottak fel neki
havi 3500 euróért. De nemcsak az építészeket keresik. Itt nagyon kevés a befektetés és a
munkalehetőség, ugyanakkor a régióban sok embernek van kettős állampolgársága, ami
megkönnyíti a kivándorlást” – mondta el Slobodan Vojinović, a regionális gazdasági
kamara elnöke.

Vajdaság

a VMSZ parlamenti képviselőjével és Maglai Jenővel, Szabadka polgármesterével
beszélgetett a Magyar Szó.

„Fontos, hogy megmaradjunk közösségnek”

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség közgyűlésének nyilatkozata
2014. december 14. – Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 2014. december 13-án megtartott közgyűlésén
meghallgatta és elfogadta a szövetség vezetésének a 2011–2014 közötti időszak munkájáról
szóló beszámolóját, értékelte a szervezet elmúlt három negyedévben végzett tevékenységét,
az alapszabályban rögzített hatáskörében eljárva döntött az UMDSZ vezető szerveinek
megválasztásáról. A testület ajánlásokat fogalmazott meg az UMDSZ 2015. évi
stratégiájával, illetve az Ukrajnai Magyar Demokrata Pártnak a jövő évi önkormányzati
választásokon való részvételével kapcsolatban is.

Kárpátalja

2014. december 14. – Magyar Szó
A Vajdasági Baráti Egyesület vasárnap este immár harmadszor tartotta meg Budapesten a
jótékonysági Mikulás-estet, melynek teljes bevételét – egymillió forintot – az idén az
Óbecse községhez tartozó Pecesor óvodájának és iskolájának felújítására és felszerelésére
ajánlották fel. A Fonó Budai Zeneházban megtartott rendezvényre a szervezők ezúttal is
vajdasági származású művészeket hívtak meg: az estet Tóth Tímea festménykiállításának
megnyitója indította, majd Rúzsa Magdi, Dér Heni, Csizmadia Anna, a Török Testvérek,
Fehér Nóra, Szőke Zoltán, valamint Korhecz Imola és Juhász Csaba lépett fel. Az esten,
amelyet Varga Izabella vezetett, a pecesori iskola diákjai is színpadra álltak.

Zubánics László: szeretném kimozdítani az UMDSZ-t a passzivitásból
2014. december 14. – MTI
Szeretném kimozdítani az Ukrajnai Demokrata Szövetséget (UMDSZ) abból a kissé
letargikus helyzetből, passzivitásból, amelybe a jelenlegi ukrán belpolitikai helyzet és az
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Az ukrán oktatási reform lehetséges hatásait tekintette át soros közgyűlésén
a KMPSZ

Kárpátalja

elmúlt négy év mellőzöttsége miatt került – nyilatkozta az MTI-nek Zubánics László. Az
UMDSZ új elnöke elmondta: kompromisszumokra kész embernek tartja magát, s már
régóta szorgalmazza a párbeszédet a kárpátaljai magyar szerveztek között. Megjegyezte:
"Most lépéskényszerben vagyunk, hiszen ha a 2015-re tervezett előre hozott ukrán
helyhatósági választásokra nem fogunk össze, akkor kiszorulhatunk a megyei tanácsból
(közgyűlésből), mert nem tudjuk majd átlépni az ötszázalékos bejutási küszöböt".

2014. december 14. – MTI, hirado.hu
Az ukrajnai közoktatási rendszer tervezett reformjának a kárpátaljai magyar oktatásra
kifejtett lehetséges hatásait és az önálló kárpátaljai magyar tankerület koncepcióját
tekintették át szombaton Beregszászon a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) XXII. közgyűlésének résztvevői. A szervezet elnöke, Orosz Ildikó elmondta: a
KMPSZ továbbra is kitart az önálló kárpátaljai magyar tankerület létrehozása mellett, s
ennek tükrében elvárja, hogy az ukrán állami közoktatási hatóság - a kölcsönösség
jegyében - partnerként tekintsen a magyar szakmai érdekvédelmi szervezetre. A
legközelebbi időszak fő feladatának nevezte az ukrajnai változásokból adódó kihívásokra
való felkészülést, hogy megőrizhető legyen a kárpátaljai magyar oktatási rendszer.

Csodasarkot nyertek a Gyulai Általános Iskola tanulói

Éves közgyűlést tartott a HMIK
2014. december 12. – Új Magyar Képes Újság
A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK) múlt szombaton éves közgyűlést
tartott, és fennállásának 3. évfordulóját ünnepelte Kiskőszegen. A HMIK azzal a céllal
alakult meg 2011 decemberében, hogy összefogja a horvátországi magyar fiatalságot, hogy
segítse a közösségi életbe való bekapcsolódásukat országos és nemzetközi szinten is. Arra
törekszenek, hogy minél több fiatal érdeklődését felkeltsék és fenntartsák az ifjúsági
munka iránt. Igyekeznek őket bevonni a kulturális események szervezésébe is.

Horvátország

2014. december 15. – Kárpátalja Ma
A Nemzetpolitikai Államtitkárság Miénk a város c. játéka október 31-én indult, melyen
számos kárpátaljai intézmény óvodásai és kisiskolásai is részt vett. A program keretén
belül összesen 50 nyereményt osztanak szét a külhoni magyar óvodák és iskolák nyertesei,
illetve osztályaik, csoportjaik között. Kárpátalján két óvoda és tíz iskola lett gazdagabb
egy-egy Csodasarokkal, melyeket a szervezők karácsonyig juttatnak el az intézményekbe. A
legjobban teljesítő diákok között voltak a Gyulai Általános Iskola kisiskolásai is, akik
december 12-én vették át jutalmukat.
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Jótékonysági hangverseny az eszéki magyar főkonzulátus szervezésében

2014. december 13. – RTV Slovenija Hidak
Miro Cerar, a Szlovén Kormány elnöke pénteken Ljubljanában fogadta Horváth Ferencet,
a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét. A találkozón jelen volt
Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő is. A zárt ajtók mögötti
beszélgetés a nemzetiséget érintő kérdésekről szólt.

Kumin: Erőből nem győzünk külföldön
2014. december 15. - Őry Mariann - Magyar Hírlap
Kumin Ferenc szerint „Nagyon sok türelem és nagyon sok munka” szükséges ahhoz, hogy
minden ellenszéllel és zavaró tényezővel szemben meg tudjon jelenni a magyar álláspont is
az amerikai sajtóban. A korábbi nemzetközi kommunikációért felelős helyettes államtitkár
ma New York-i főkonzulként hangsúlyozza: nem szabad elfelejteni, hogy a két ország
kapcsolatai sok szálon futnak. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egy korábbi
kijelentésével kapcsolatban, miszerint a magyar diplomáciának nem dolga igazságot tenni
az amerikai magyar emigráció különböző csoportjainak konfliktusaiban, Kumin Ferenc
kiemelte: neki az a dolga, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítse a diaszpóra
magyarságának törekvéseiket és magyarsága megőrzését, és ez a szerep nem azonos a
békebíró szerepével.
(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. december 15-i számában
olvasható.)

Diaszpóra

Horváth találkozó Ljubljanában

Muravidék

2014. december 12. – Új Magyar Képes Újság
Az eszéki magyar főkonzulátus kezdeményezésére december 21-én egy jótékonysági
adventi hangversenyre kerül sor a Szent Péter-Pál katedrálisban. A főkonzulátus és a
horvát katolikus egyház szerepvállalásával a koncert bevételéből a horvátországi magyar
diákok továbbtanulását kívánják támogatni – jelentette be De Blasio Antonio múlt pénteki
sajtótájékoztatóján.
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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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