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Áder János: Tenni kell a csodákért 
2014. december 17. – hirado.hu, MTI, Erdély Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Áder János szerint 1989 a csodák éve volt, de a magyarok azt is megtanulhatták, hogy „a 

csodák nem maguktól jönnek el”, tenni kell „a megszabadító csodákért”. A magyar 

köztársasági elnök erről Temesváron beszélt szerdán a városban kirobbant népfelkelés 25. 

évfordulója alkalmából tartott jubileumi emlékesten, melyet az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) és Tőkés László szervezett. Áder János szerint az egykori temesvári 

református lelkész szókimondása megmutatta, hogy „a legerősebbnek gondolt birodalom 

is gyenge, ha hazugságra épül”. A köztársasági elnök úgy vélte, „soha nem beszéltünk 

eleget” arról a felbuzdulásról, amelyet Magyarországon váltottak ki a temesvári 

események. Emlékeztetett: a forradalom jelképévé vált, kivágott közepű zászlók az 

akkoriban még túlnyomó többségben fekete-fehér televíziókon pontosan úgy néztek ki, 

mint 1956 forradalmának magyar zászlói. 

 

Terrorizmusgyanú az SZKT-n elhangzottak miatt 
2014. december 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Hivatalból bűnvádi eljárást indított fenyegetés gyanújával az ügyészség szervezett bűnözés 

és terrorizmus elleni főosztálya (DIICOT) az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának 

(SZKT) szombati marosvásárhelyi ülésén elhangzottak miatt. A hivatalosan ismeretlen 

tettes ellen indított vizsgálat minden bizonnyal azzal összefüggésben indul, hogy Antal 

Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere az SZKT-n arról beszélt: megismétlődhetnek az 

1990-es marosvásárhelyi etnikai zavargások a Székelyföldön, ha Marius Popică Kovászna 

megyei prefektus folytatja magyarellenes megnyilvánulásait. Az ügyészek szerint az 

elhangzottak kimerítik az 535/2004-es számú, a terrorizmus megelőzését és elhárítását 

szabályozó törvény megsértését. 

 

Tudatosan választanak iskolát a külhoni magyar diákok 
2014. december 17. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

A külhoni magyar általános iskolás diákok tudatosan preferálják későbbi terveikhez 

igazodva az elméleti, gimnáziumi és a szakképzési oktatási formákat a középfokú 

iskolaválasztás során - derült ki az Átmenet - külhoni magyar iskolaválasztás alap- és 

középfokon című kutatásból amelyet szerdán ismertettek a Budapesten. Wetzel Tamás, 

magyar nemzetpolitikai helyettes államtitkár a budapesti Magyarság Házában rendezett 

konferencián azt mondta: minden régióban a többségi nyelv felé való elmozdulás 

tapasztalható. A kisebbségi élet velejárója, hogy nap mint nap fel kell tenni a kérdéseket, 

amelyek az ott élők és gyermekeik jövőjét meghatározzák. Ezek között kiemelkedő helyen 

szerepel az iskolaválasztás - mutatott rá a helyettes államtitkár a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet (NPKI) tanácskozásán.  
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http://www.hirado.hu/2014/12/17/ader-tenni-kell-a-csodakert/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/bunvadi-eljarast-indit-a-diicot-antal-arpad-ellen
http://www.bumm.sk/belfold/2014/12/17/kutatas-a-varosi-magyar-gyerek-valoszinuleg-szlovak-iskolaba-megy
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Kovács Péter: elképzelhetetlen és megengedhetetlen, hogy sorozatosan 
magyarellenes támadások érjék közösségünket 
2014. december 17. – transindex.ro 

Az RMDSZ közleménye szerint a sajtóból értesültek arról, hogy a Szervezett-bűnözés és 

Terrorizmus Ellenes Ügyészség kivizsgálást indított a Szövetségi Képviselők Tanácsának 

(SZKT) szombati ülésén elhangzottak miatt. A szövetség közleményében elmondják, hogy 

a törvény, amire hivatkoznak, a terrorizmus megelőzésére vonatkozik. „A Szövetség 25 év 

alatt a politikai színtéren minden egyes alkalommal a párbeszédet választotta, olyan 

körülmények között is, hogy Románia határain túl ebben az időben nem minden esetben 

ez történt” – nyilatkozta 2014. december 17-én Kovács Péter az RMDSZ főtitkára. 

 

Levelet írt Winkler és Sógor az Európai Bizottságnak a Mikó-ügyben 
2014. december 17. – transindex.ro, hirado.hu, MTI, Erdély Ma 

Levelet intézett Winkler Gyula és Sógor Csaba az Európai Bizottsághoz a sepsiszentgyörgyi 

Székely Mikó Kollégium ügyében született ítélettel kapcsolatban. A Frans Timmermans 

első alelnöknek – a minőségi jogalkotás, intézményközi kapcsolatok, jogállamiság és az 

Alapjogi Charta biztosának –, valamint Vĕra Jourová jogérvényesülés, fogyasztópolitika és 

nemek közötti esélyegyenlőség biztosának címzett levélben az RMDSZ EP-képviselői arra 

kérik az Európai Bizottságot, hogy találja meg azt az eszközt, amelynek révén jóvátehető a 

Romániában született ítélet. A levélírók tolmácsolták a romániai magyar közösségnek, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek és az Erdélyi Református Egyházkerületnek 

felháborodását és értetlenségét a romániai igazságszolgáltatás döntésével kapcsolatban. 

Megállapították: „az ítélet azt mutatja a romániai magyarság számára, hogy Romániában a 

magántulajdon nem szavatolt, és a megszerzett jogokat el lehet veszíteni, ugyanakkor 

megrendíti a polgároknak az igazságszolgáltatás függetlenségébe vetett hitét, 

megkérdőjelezi a romániai jogállamiságot és a pártatlan eljáráshoz való jogot.” 

 

Kelemen: erősíteni kívánjuk az együttműködést az MPP-vel 
2014. december 17. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Új magyar szimpatizánsok megnyerését tartja legfontosabb feladatának a kormányból 

kilépő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és emellett a szervezeti 

érdekvédelmi munkára fognak koncentrálni a következő választásokig – nyilatkozta a 

Erdei Edit Zsuzsannának Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Kelemen Hunor szerint az 

RMDSZ-nek hűnek kell maradnia azokhoz az alapértékekhez, amelyeket 25 éve képvisel, 

de ugyanakkor újra kell terveznie a politikáját. Az elnök azt mondta: 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. „Választóinknak a szövetségest, 

a megbízható partnert kell látniuk bennünk” – fogalmazott Kelemen. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38418
http://itthon.transindex.ro/?hir=38418
http://itthon.transindex.ro/?hir=38421
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=178240&cim=kelemen_erositeni_kivanjuk_az_egyuttmukodest_az_mpp_vel_audio
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Bogdan Diaconu feljelentette az ügyészségen Antal Árpádot 
2014. december 17. – maszol.ro 

Feljelentette szerdán a legfőbb ügyészségen Bogdan Diaconu képviselő Antal Árpádot. A 

szélsőséges blogbejegyzéseiről elhíresült politikus – aki nemrégiben bevallottan 

magyarellenes pártot alapított – panaszában a nemzetbiztonsági veszélyeztetésével és 

gyűlöletkeltéssel vádolja Sepsiszentgyörgy polgármesterét a Szövetségi Képviselők Tanács 

legutóbbi ülésén mondott beszéde miatt, amelyről részletesen beszámolt a román sajtó is. 

 

Antal: úgy tűnik, mi magyarok vagyunk a terroristák 
2014. december 17. – maszol.ro 

„Éppen ideje volt 25 évvel a forradalom után terroristákat keresni és találni ebben az 

országban. Úgy tűnik, hogy mi, magyarok vagyunk terroristák. Ha nem lenne tragikus, 

most nevethetnénk” – jelentette ki szerdán Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere 

arra a hírre reagált, hogy terrorizmus gyanúja miatt vizsgálódik a szervezett bűnözés és 

terrorizmus ellenes ügyészség a Szövetségi Képviselők Tanácsa legutóbbi ülésén elhangzott 

nyilatkozatok ügyében. Az elöljáró a Kovászna megyei prefektúra épülete előtt harmadik 

napja megszervezett magyar-himnusz éneklő akció közben nyilatkozott a sajtónak. 

 

Halállal és deportálással fenyegették a magyarokat és Antal Árpádot 
2014. december 17. – maszol.ro, Krónika 

Halálos fenyegetések és gyűlölködő kommentek tömkelege zúdult Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester Facebook oldalára, miután a magyarellenességéről 

elhíresült politikus, Bogdan Diaconu megosztotta a saját Facebook oldalán Antal 

Árpádnak a prefektúra épülete előtt tartott himnuszéneklést bemutató fényképalbumát. 

Diaconu azzal a megjegyzéssel osztotta meg a tiltakozó megmozdulást bemutató albumot, 

hogy „miközben Antal Árpád kivezényeli a magyarokat himnuszt énekelni, mi arra 

ébredünk, hogy a magyar szélsőségesek Magyarország számára sajátítják ki a román földet 

és mi nem teszünk semmit”. 

 

Tisztább szabályozást sürgetnek a kétnyelvűség ügyében 
2014. december 17. – szekelyhon.ro 

Közös asztalhoz ültek a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen civil 

érdekérvényesítő csoport tagjai és az RMDSZ-es városi önkormányzati képviselők. A 

tanácskozás elején a civilek összefoglalták tevékenységeiket május 9-ei alakulásuk óta, 

majd kitértek a polgármesteri hivatal alkalmazottaival folytatott háttértárgyalások 

ismertetésére is. „Az az érzésünk, hogy ennek az ügynek nincs gazdája, nincs egy közös 

elképzelésük arról, hogy mit lehetne tenni, és nem is erőltetik a témát. Mi azt szeretnénk, 

ha megértenék: ezt az ügyet nekik kell felvállalniuk, még akkor is ha kellemetlen, 

kényelmetlen” – mondta a Székelyhonnak Barabás Miklós, a csoport szóvivője. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/40227-bogdan-diaconu-feljelentette-az-ugyeszsegen-antal-arpadot
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/40236-antal-ugy-tunik-mi-magyarok-vagyunk-a-terroristak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/40239-halallal-es-deportalassal-fenyegettek-a-magyarokat-es-antal-arpadot
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tisztabb-szabayozast-surgetnek-a-ketnyelvuseg-ugyeben
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„Ebből a portálból történelmet lehetne csinálni” 
2014. december 17. – maszol.ro 

Októberben indult útjára a román-magyar párbeszédet segíteni hivatott corbiialbi.ro 

portál. A honlapot a Fehér Holló Médiaklubba tömörült magyar újságírók szerkesztik, de 

románok is csatlakoztak a projekthez. Az elmúlt hetek visszajelzéseiről, a jövőről Szabó 

Csaba újságírót, a Fehér Holló Médiaklub Egyesület vezetőjét, a vállalkozás koordinátorát 

kérdezték. 

 

Goga özvegyének leszármazottai kapták vissza a csucsai kastélyt 
2014. december 17. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Octavian Goga felesége, Veturia Goga leszármazottainak szolgáltatták vissza a csucsai 

kastélyt. A bukaresti táblabíróság hétfőn döntött arról, hogy a kastély a Kolozs Megyei 

tanács tulajdonából Florin-Gheorghe Mureşan, Radu Mureşanu és Eugenia Mureşanu 

tulajdonába kerül át. A döntés megfellebbezhető, írja az Adevarul. A kastélyt Ady Endre 

apósa, Boncza Miklós építtette. Csinszka pedig Octavian Gogának adta el, aki újraépíttette 

az épületet. Veturia Goga a hatvanas években az államnak adományozta a kastélyt, ezt az 

adományozást semmisítette meg a bíróság döntése. 

 

Kelemen: az egymás iránti tisztelet „diktatúrájára” van szükség 
2014. december 17. – maszol.ro, transindex.ro 

Ünnepi ülésen emlékezett meg szerdán a parlament az 1989-es romániai forradalomról és 

annak áldozatairól. Az ülésen az RMDSZ részéről Kelemen Hunor elnök mondott 

beszédet. Kifejtette: azon a napon, amelyen a nemzeti kommunista rezsim bukására 

emlékezünk, egy másfajta "diktatúra" szükséges, az egymás iránti tisztelet "diktatúrája", 

illetve szükség van az állami intézmények és a polgárok közötti kölcsönös tisztelet 

teljhatalmára. Hozzátette: az RMDSZ azt szeretné, hogy a történelem kereke ne forogjon 

visszafelé, s a 25 évvel ezelőtt született fiataloknak ne kelljen megtapasztalniuk mindazt, 

amit szüleik és nagyszüleik átéltek 1989 előtt. 

 

Markó képviselőként küzdene tovább 
2014. december 18. – Krónika 

Továbbra is el kívánja látni sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselői teendőit a jelenleg 

vélhetően Magyarországon tartózkodó Markó Attila RMDSZ-es képviselő, aki Facebook-

bejegyzésében leszögezte: hasznosabbnak érzi magát, ha a Székely Mikó Kollégium 

védelmében a nemzetközi fórumokhoz fordul, mintha a bukaresti törvényhozásban a 

költségvetés vitáján venne részt. Az RMDSZ-es honatya egyébként a parlamenti képviselők 

jogállására vonatkozó törvény alapján akkor is kitöltheti 2016-ig tartó mandátumát, ha 

úgy dönt, nem tér vissza az országba. A 2006/96-os törvény kimondja, a szenátori vagy 

képviselői mandátum csak abban az esetben szűnhet meg, ha új parlament alakul, az 

érintett írásban lemond, elveszti választójogát vagy elhalálozik. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/40203-ebbol-a-portalbol-tortenelmet-lehetne-csinalni
http://itthon.transindex.ro/?hir=38417
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/40243-kelemen-az-egymas-iranti-tisztelet-diktaturajara-van-szukseg
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Leváltották a magyar prefektust 
2014. december 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

Újabb helycsere történt a Hargita megyei kormánybiztosi hivatal élén: információink 

szerint Petres Sándor prefektus helyére Jean Adrian Andrei alprefektust nevezték ki. Erről 

tegnapi ülésén döntött a kormány. Petres Sándort, aki 2000-től a Hargita megyei 

önkormányzat alelnöki tisztségét töltötte be, májusban nevezték ki alprefektussá, ekkor 

lemondott RMDSZ-tagságáról. 

 

Tiltakozó megmozdulások Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában 
2014. december 18. – Krónika 

Több százan énekelték el a magyar himnuszt tegnap délután Sepsiszentgyörgyön és 

Csíkszeredában a Magyar Polgári Párt (MPP) által szervezett tiltakozó megmozdulások 

keretében. A rendezvények résztvevői leszögezték: elegük van a magyarellenes 

megnyilvánulásokból. 

 

Az erdőszentgyörgyi lobogó eltávolítását kérik 
2014. december 18. – Krónika 

Az erdőszentgyörgyi önkormányzatnál nem tudnak arról, hogy pert nyert volna ellenük 

Vasile Oprea Maros megyei prefektus, és el kellene távolítaniuk az épület homlokzatáról a 

székely zászlót. Ahogy azt sem értik, miért keverik bele az ügybe a Székely Nemzeti 

Tanácsot (SZNT). Ha létezik is ilyen döntés, fellebbeznek ellene, mondta Csibi Zoltán 

Attila polgármester, leszögezve: nem mozdítja el a helyéről a lobogót. 

 

Új magyar főkonzul Kassán 
2014. december 17. – bumm.sk 

Magyarország Kassai Főkonzulátusának új főkonzulja Szesztay Ádám, aki a hivatal 

vezetését december 8-án vette át, de a hivatalos bemutatkozását csak 2015. január elején 

fogja megtartani. Szesztay négy célt tűzött ki maga elé. Folytatni kívánja elődje gyakorlatát 

abban, hogy a magyarok továbbra is úgy érezhessék, hogy a főkonzulátus a saját 

intézményük. Második célként elő kívánja mozdítani a szlovák-magyar gazdasági 

kapcsolatok fejlődését. Harmadik elem a két nép közös múltjának vállalására épülő jövő 

erősítése, a kölcsönös szolidaritás szellemében. A negyedik Közép-Európa erősítése, 

fejlesztése. 
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http://www.bumm.sk/regio/2014/12/17/uj-magyar-fokonzul-kassan
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Szabadka: Visszakerül a helyére a Szentháromság-szobor 
2014. december 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szabadkán megkezdték a csaknem 200 éves Szentháromság-szobor bontását, hogy több 

hónapos restaurálás után augusztus 20-ára visszaállítsák azon a helyen, ahol egykor 

felszentelték: a Városháza előtt. A munkálatokat Biacsi Karolina okleveles kőszobrász 

restaurátor, művész irányítja, aki a Szabadkai Rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy a 

kompozíciónak már csak a talapzata eredeti, a szobrokat újrafaragják a jelképekkel együtt, 

mégpedig lehetőség szerint az eredeti tervek alapján, így a felújítást követően úgy fog 

kinézni a Szentháromság szobor, mint 1815-ben, a felszentelésekor. A munkálatokat a 

Magyar Nemzeti Tanács támogatja.  

 

Belgrádi csúcs: Szerb-magyar kormányfői megbeszélések 
2014. december 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és rendőrségi együttműködési lehetőségekről 

tárgyalt Orbán Viktor magyar és Aleksandar Vučić szerb kormányfő a Kelet-Közép-Európa 

(KKE)-Kína csúcstalálkozó keretében folytatott kétoldalú megbeszélésen szerdán 

Belgrádban. A Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút kiépítése mellett szó esett a magyar 

vállalatok nagyobb részvételéről is a szerb piacon - tájékoztatott a találkozóról a szerb 

kormány. A találkozón Vučić kiemelte, hogy a vasútvonal tovább erősítheti a két ország 

közötti egyébként is magas szintű kapcsolatokat. Orbán Viktor elismeréssel szólt a szerb 

kormányfő pénzügyi konszolidációra vonatkozó bátor intézkedéseiről, és kiemelte, hogy ez 

óriási lehetőség Szerbia számára, mert így "visszatérhet a helyes útra", a sikeres országok 

útjára. 

 

Több magyar középiskolai osztály Nagybecskereken? 
2014. december 17. – Magyar Szó 

A nagybecskereki iskolák igazgatói kedden megbeszélést tartottak, amelynek a 

legfontosabb napirendi pontja a 2015/16-os tanév középiskolai iratkozási terve volt. A 

kilenc középiskola igazgatója az eddiginél több első osztály megnyitását kezdeményezi. Az 

idei 44 helyett jövőre 52 szerb tannyelvű osztály megnyitását kérik. Ha az igazgatók 

előterjesztését az oktatási minisztérium is elfogadja, akkor Nagybecskereken növekszik a 

magyar első osztályok száma is. Az igazgatók elképzelése szerint négyéves magyar osztály 

nyílik a Gimnáziumban, az Egészségügyi Szakközépiskolában, valamint a Nikola Tesla 

Villamossági és Építészeti Középiskolában (energia-technikusi szakon). Hároméves 

magyar osztály nyílna a Nikola Tesla Villamossági és Építési Középiskolában, ahol 15 

villanyszerelő és 15 hűtőberendezés-javító képzése volna lehetséges, a Közgazdasági 

Szakközépiskolában 30 leendő szakács tanulhat(na) magyar tannyelven, az Egészségügyi 

Szakközépiskolában pedig 15 fodrász és 15 leendő borbély számára nyílhat magyar osztály. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18070/Szabadka-Visszakerul-a-helyere-a-Szentharomsag-szobor.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21490/Belgradi-csucs-Szerb-magyar-kormanyfoi-megbeszelesek.html
http://www.magyarszo.com/hu/2556/kozelet_oktatas/119754/T%C3%B6bb-magyar-k%C3%B6z%C3%A9piskolai-oszt%C3%A1ly-Nagybecskereken.htm


 

 

 

 

 

 
8 

A kárpátaljai magyar oktatás megőrzéséért és fejlesztéséért 
2014. december 18. – Kárpátalja 

Stratégiát dolgoz ki a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) a magyar oktatás 

megőrzésére és fejlesztésére az országban végbemenő folyamatok, az ukrajnai közoktatási 

rendszer tervezett reformja kapcsán – hangzott el a szakmai érdekvédelmi szervezet múlt 

szombaton Beregszászban megtartott XXII. közgyűlésén. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán megrendezett eseményen a küldöttek mellett jelen voltak a Kárpát-

medencei magyar pedagógusszervezetek, a magyar kormányzat, s a KMPSZ 

partnerszervezeteinek képviselői is. 

 

Az oktatási reform lényege: Minden úgy marad, ahogy van… 
2014. december 18. – Kárpátalja 

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium, valamint az Európa Tanács 

támogatásával szerveztek fórumot az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában Jog 

az anyanyelven történő tanuláshoz, valamint módszertani és gyakorlati szempontok az 

államnyelv közoktatásban történő oktatásával kapcsolatban címmel. A december 11-én 

megszervezett fórum valójában egy meghallgatás volt, ahová az állami oktatásirányítási és 

pedagógus-továbbképzés szereplői mellett meghívást kapott Orosz Ildikó, a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, 

Spenik Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és 

Természettudományi Karának dékánja, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

képviselője, valamint más társadalmi szervezetek és oktatási intézmények vezetői. 

 

Csodasarkok Kárpátaljának 
2014. december 18. - Kárpátalja 

Anyaországunk nemzeti-konzervatív kormányai részéről immár évek óta nagyfokú 

figyelem irányul a történelmi Magyarország elrabolt területein élő magyar nemzetrészek, 

köztük a megannyi veszélynek kitett kárpátaljai magyarság felé. Az idén, decemberben 

pedig nem egy iskolánk tanulói vehettek, vehetnek át egy sikeres verseny eredményeként 

megnyert Csodasarkot. 

 

„Minden advent vigalom…” 
2014. december 18. - Kárpátalja 

„Minden advent kegyelem, vétkem jóvátehetem” – mondja Ürögdi Ferenc Minden Advent 

című versében. Ugyanakkor „minden advent vigalom”. A karácsonyi készülődés, várakozás 

tölti ki ma mindennapjainkat, s bár ez egyúttal kicsit az elcsendesedés időszaka is, 

énekelni, vigadni, a születendő Jézust dicsérni – magyarul, mindig időszerű. Ennek 

fényében került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség gyermeklapja, 

az Irka karácsonyi ünnepség december 16-án. 
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http://karpataljalap.net/?q=2014/12/18/karpataljai-magyar-oktatas-megorzeseert-es-fejleszteseert
http://karpataljalap.net/?q=2014/12/18/az-oktatasi-reform-lenyege-minden-ugy-marad-ahogy-van
http://www.karpataljalap.net/?q=2014/12/18/csodasarkok-karpataljanak
http://www.karpataljalap.net/?q=2014/12/18/minden-advent-vigalom


 

 

 

 

 

 
9 

Az LMP EP-képviselőjével tárgyaltak a KMKSZ vezetői 
2014. december 18. – Kárpátalja 

Gulácsy Géza és Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökei a múlt 

szombaton találkoztak a Rákóczi-főiskolán Meszerics Tamással, a Lehet Más a Politika 

(LMP) európai parlamenti képviselőjével és Sebők Tímea nemzetpolitikai szakértővel. 

 

Megújult iskola és óvoda 
2014. december 18. – Kárpátalja 

Az Európai Unió Keleti Partnerség programjának keretén belül a Beregrákosi Általános 

Iskola is megújult: az intézmény kilenc új ablakkal és két ajtóval gazdagodott. Nemrég 

ugyancsak magyarországi alapítványi támogatásnak köszönhetően 800 ezer forint értékű 

víztisztító berendezést is felszereltek az iskolában, ahol az idei tanévben 131 gyerek tanul. 

 

A kormányfő megértő a nemzetiségi kérdéseket illetően 
2014. december 17. – Népújság 

Miro Cerar, a Szlovén Kormány miniszterelnöke pénteken Ljubljanában fogadta Horváth 

Ferencet, az MMÖNK elnökét. A találkozón jelen volt Göncz László magyar nemzetiségi 

országgyűlési képviselő is. A zárt ajtók mögötti beszélgetés a nemzetiséget érintő 

kérdésekről szólt. A muravidéki magyar csúcsszervezet elnöke elmondta, az előző 

mandátumában több kormányfővel is volt szerencséje tárgyalni, a Miro Cerar jelenlegi 

kormányfővel lezajlott megbeszélést pedig egyértelműen a leghatékonyabbnak, 

legkonstruktívabbnak nevezte. Elmondása szerint természetesen tárgyaltak a nemzetiségi 

önkormányzatok és intézetek jövő évi finanszírozásáról is. 

 

Négy intézmény és nyolc civilszervezet kapott támogatást 
2014. december 17. – Népújság 

Dobronakon tartotta 1. kihelyezett rendkívüli ülését a Muravidéki Magyar Önkormányzat 

Nemzeti Közösség a múlt pénteken, amelyen elbírálták a szlovén Oktatási, Tudományos, 

Kulturális és Sportminisztérium közvetlen felhívása alapján kiírt pályázatra beérkezett 

kérelmeket. A pályázatot a nemzetiségi csúcsszervezet jelentette meg 24.194 eurós 

keretösszeggel, a határidőben pedig 13 kérelem érkezett (négy intézmény, kilenc 

civilszervezet). Az MMÖNK egyik korábbi határozata alapján a közintézmények 

nemzetiségi programjainak a támogatására minimum a keret 70 százalékát – a kiírási 

összeg esetében 16.936 ezer eurót – kell fordítani. 
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http://karpataljalap.net/?q=2014/12/18/az-lmp-ep-kepviselojevel-targyaltak-kmksz-vezetoi
http://karpataljalap.net/?q=2014/12/18/megujult-iskola-es-ovoda
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10010-a-kormanyf-megert-a-nemzetisegi-kerdeseket-illeten
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10011-negy-intezmeny-es-nyolc-civilszervezet-kapott-tamogatast
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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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