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2015. december 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar
Hírlap
Muzslyán ünnepélyes keretek között átadták rendeltetésének az Emmausz Fiúkollégium új
tornatermét. A bánsági szórványmagyarság fiataljai második otthonaként szolgáló
kollégium, de ugyanakkor a helybeliek is gazdagabbak lettek ezzel az új közösségi
teremmel. A tornaterem avatóünnepségén az anyaországból és a Vajdaságból érkezett
rangos vendégek, valamint a kollégium bentlakói, helybeli fiatalok jelenlétében Kövér
László, az Országgyűlés elnöke vágta át a nemzeti színű szalagot, aki kifejtette, hogy
szimbolikusan talán ez a legnagyobb ajándék, amit elhozhattak ennek a közösségnek, hogy
átadták a tornatermet, a mini sportcsarnokot, amely 700 ezer eurós anyaországi
támogatásból valósul meg. Eddig mintegy 500 ezer eurót fektettek be, de még néhány
munkálat várat magára, amelyet az elkövetkező időszakban végeznek el.

Vezető hírek

Felavatták a muzslyai Emmausz Fiúkollégium új tornatermét

Németh Zsolt: Amerikának proaktív szerepet kell betöltenie
2015. december 5. – MTI, Magyar Hírlap, hirek.sk
Proaktív szerepet kell betöltenie az Egyesült Államoknak a világban, hogy megakadályozza
a hatalmi vákuum kialakulását, ennek megvalósulása a jövő évi amerikai elnökválasztás
eredményétől is függ - jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának
elnöke Washingtonban, az Amerikai Magyar Koalíció (HAC) hagyományos Mikulásvacsoráján. Németh Zsolt szerint a jövő év egyik leginkább meghatározó eseménye az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója lesz. Ezzel kapcsolatban
kiemelte, hogy a magyar-amerikai barátságot és szoros szövetséget a két nép
szabadságszeretete teszi könnyűvé. A jubileum egyúttal alkalmat nyújt arra, hogy
Magyarország kifejezze háláját azon országoknak, amelyek szolidárisak voltak vele, és
amelyek - miként az Egyesült Államok és Kanada - számos magyar menekültet fogadtak
be.

Szász Pál-ösztöndíj külhoni magyar jogászoknak
2015. december 4. - MTI
Idén is 25 külhoni magyar jogász hallgató részesül Szász Pál-ösztöndíjban, a diákok
számára péntektől kezdődött szeminárium Budapesten. A Szász Pál tanulmányi
ösztöndíjat 2012-ben alapította a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
együttműködve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel. Az ösztöndíj célja, hogy jól képzett, a
nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt
ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a
közösségek. A Budapesti Ügyvédi Kamara vállalta, hogy részt vesz a program szakmai
részének megvalósításában, továbbá elvégzi a szakmai feladatok értékelését.
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2015. december 4. - MTI
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT)
üdvözli, hogy 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve lesz - többek között ezt
tartalmazza az a nyilatkozat, amelyet pénteken, közös elnökségi ülésükön fogadtak el
Budapesten. A két ifjúsági szervezet tanácskozásán a résztvevőket köszöntötte Semjén
Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke. Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke az MTI-nek
elmondta: a nyilatkozatban rögzítették, fontosnak tartják az anyanyelv és a kultúra
megőrzését, valamint, hogy a magyar fiatalok az elcsatolt nemzetrészeken, a szórványban
és a diaszpórában is helyben próbáljanak boldogulni, megőrizve magyarságukat és
nemzeti identitásukat.

Magyarország

Együttműködik az IKSZ és a MIÉRT

Magyar kormánytámogatás erdélyi hokipályák építésére
2015. december 5. – Krónika
A magyar kormány támogatást nyújt erdélyi jégpályák felújítására és építésére – jelentette
be Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes erről a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) és
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) közös elnökségi ülésén beszélt
pénteken Budapesten, az Országházban. „Helyreállt a nemzetünk ügye, hiszen itt, a
magyar Országházban találkozunk" – indította köszöntőjét Semjén Zsolt, majd kiemelte a
Miért fontosságát az erdélyi magyar ifjúsági élet szervezésében. Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke az ülés megnyitóján elmondta, hogy számítanak a fiatalokra a közéletben,
és ebben az első számú partnerük a Miért – olvasható a Magyar Ifjúsági Értekezlet
közleményében. A közös elnökségi ülésen Semjén Zsolt bejelentette, hogy az RMDSZ
javaslatára a jövőben – a határon túli fiatal vállalkozók mellett – kiemelt támogatásban
szeretnék részesíteni a sportklubokat is, lehetőséget teremtve jégpályák építésére és
felújítására.

Kinyújtott kéz a határon át
2015. december 5. – Magyar Idők
Tizenegy év telt el a gyászos december 5-i népszavazás óta, de a nemzetegyesítés
tekintetében öt év alatt nagy előrelépések történtek – vélekedik Szász Jenő, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. A volt székelyudvarhelyi polgármester szerint
előbb e jóvátétel lelki, majd közjogi alapjai születtek meg a 2010-es kormányváltás óta.
Most a hétköznapokon van a sor: a közös kulturális, oktatási és gazdasági erőtér
megteremtésén a Kárpát-medencében – utóbbiba a székelyföldi repülőtér is beletartozhat.
A szórványmagyarság gondjain pedig a „gyöngyhalász”-ösztöndíjprogram segítene.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2015. december 5-i számában olvasható)
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2015. december 4. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro
Az RMDSZ kolozsvári képviselőlistája vezetőjének kijelölésére kérte fel a szövetség kincses
városi szervezete a történelmi magyar egyházakat. Az alakulat nemrég létrejött kolozsvári
szervezetének képviselői – Horváth Anna alpolgármester, Vákár István, a Kolozs megyei
önkormányzat alelnöke és ifj. Deák Ferenc – pénteken tanácskoztak az erdélyi magyar
történelmi egyházak elöljáróival. Az RMDSZ közleménye szerint a megbeszélés résztvevői
a 2016-os helyhatósági választások kolozsvári vonatkozásait, a magyar önkormányzati
képviselet megerősítésének tétjét és lehetőségeit leltározták fel. A tájékoztatás szerint az
egyházfők hangsúlyozták, hogy a helyi önkormányzati képviselet letéteményeseként az
RMDSZ történelmi küldetése a kolozsvári magyar egyházi, civil és intézményes hálózatot,
lakosságot minél nagyobb mértékben felölelni képes közösségi összefogás megteremtése.
„Ezen összefogás szükségességéből kiindulva a városi RMDSZ újonnan megválasztott
elnöke, Horváth Anna a választmánytól kapott mandátuma jegyében felkérte az erdélyi
történelmi magyar egyházak vezetőit, hogy jövő év elejéig tegyenek javaslatot az RMDSZ
kolozsvári városi tanácsosi listavezetőjének személyére" – szerepel a közleményben.

Erdély

Kolozsvár: az egyházak javasolhatnak RMDSZ-es listavezetőt

Büntetés a Dinamónak az idegengyűlölő rigmusokért
2015. december 4. – Krónika, transindex.ro, Magyar Idők
Tízezer lejes büntetéssel sújtotta a Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) pénteken a Bukaresti
Dinamo futballklubot szurkolói idegengyűlölő megnyilvánulása miatt. A román sajtó
szerint a fővárosi csapat drukkereinek magyarellenes rigmusai miatt szakította félbe a
játékvezető az együttesnek a CSMS Iași elleni bajnoki mérkőzését csütörtökön este. A
bukaresti találkozót élőben közvetítő Digi Sport tévécsatorna honlapján közzétette a
félbeszakítás pillanatait, de abból pontosan nem derül ki, hogy milyen rigmusokat
skandáltak a Dinamo drukkerei.

Székelyföldi út az egynyelvűség felé
2015. december 4. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Felháborodást keltett a Hargita megyei 132-es út menti települések lakói körében, hogy
csak románul feltüntetett helységnévtáblákat és útjelző táblákat helyeztek ki az útszakasz
felújítási munkálatainak részeként. A Krónika stábja végigautózva az útszakaszon azt
tapasztalta, hogy több helység be-, vagy kijáratánál teljesen hiányzik a település nevét
magyarul is feltüntető tábla, ahol viszont megmaradtak a „régi” kétnyelvű jelzések, azok
elé csak román feliratú táblák kerültek.

Vesztes románok? – Újabb Lucian Boia-könyv jelent meg magyarul
2015. december 4. – Krónika
Lucian Boia a magyarok, illetve más kisebbségek asszimilációját olyan folyamatként
tálalja, amely révén egyre szegényebbé válik az ország, ugyanakkor elfogadja, hogy ez nem
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Magyarul és románul is megköszönte a szolidaritást Beke István felesége
2015. december 4. – maszol.ro
Facebookon mondott köszönetet román és magyar nyelven a terrorizmus gyanújával
letartóztatott Beke István felesége a férje iránti szolidaritásból tartott kézdivásárhelyi
tüntetéseket és a magánemberektől kapott biztató szavakat. „Azt a hitet, bizalmat,
támogatást, melyet Önöktől kaptunk és kapunk, lehetetlenség szavakba önteni. Köszönjük!
Köszönjük a méltóságteljes kiállást, a civilizációból adott leckét, hogy hisznek Isti
ártatlanságában! Köszönjük az érte égő gyertyákat, a néma körmenetet, jókívánságokat,
kitartásra buzdításokat, óriási erőt kölcsönöztek nekünk” – írta a közösségi oldalra Beke
Csilla.

Erdély

fog megállni – fejtette ki Rostás-Péter István újságíró, a Kolozsvári Rádió munkatársa
abból az alkalomból, hogy a kolozsvári Koffer kávézóban és könyvesboltban bemutatták az
általa fordított Románia elrománosodása című Boia-kötetet.

Ismét igazságot követeltek Beke Istvánnak Kézdivásárhelyen
2015. december 4. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Pénteken is több százan tüntette Kézdivásárhely központjában, hogy kifejezzék
szolidaritásukat a merényletkísérlet gyanújával letartóztatott Beke Istvánnal. Ez már a
harmadik demonstráció a céhes városban – írja az Agerpres. A tüntetést ezúttal is a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezte, amelynek a vizsgálati fogságban lévő
vállalkozó a helyi elnöke. A Kovászna megyei csendőrség szóvivőjének tájékoztatása
szerint az utcai megmozdulás 16 órakor kezdődött, és 18.20-kor, incidensek nélkül zárult.

Az ítélőtábla fenntartja Ráduly és Szőke hatósági felügyeletét
2015. december 4. – szekelyhon.ro
Jogerőre emelkedett a Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos esetében elrendelt
hatósági felügyelet újabb két hónappal történő meghosszabbítása, miután a
marosvásárhelyi ítélőtábla is megerősítette az alapfokú döntést. A Hargita Megyei
Törvényszék november 27-én ismertetett határozata szerint indokolt Csíkszereda volt
polgármestere és tisztségének gyakorlásától bírói döntéssel eltiltott alpolgármestere
ügyében a hatósági felügyelet fenntartása. Az alapfokú ítélet ellen, mint kiderült, csak az
egyik vádlott, Ráduly Róbert Kálmán nyújtott be fellebbezést a táblabíróságra, ezt
pénteken tárgyalták, és elutasították.

Brassai: az országgyűlési jelenlétet nem szabad kockára tenni
2015. december 4. – szekelyhon.ro, Krónika
Észszerű és méltányos kompromisszumnak tartaná Brassai Zsombor, ha a
marosvásárhelyi közös tanácsosi lista megvalósulásáért cserébe az Erdélyi Magyar
Néppárt nem indulna a jövő évi parlamenti választásokon. „Helyi szinten elfogadhatónak
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Erdély

tartom a magyar–magyar versenyt, persze azokon a településeken, ahol a magyarság
arányai ezt lehetővé teszik. Az olyan helységekben, mint például Marosvásárhely össze kell
fognunk. A parlamenti jelenlétet azonban semmiképp nem kockáztathatjuk, és fontos
lenne, ha ezt a néppárt is megértené” – fejtette ki a Vásárhelyi Hírlapnak Brassai Zsombor.

Nem biztos, hogy hazaküldték a románul nem tudó pácienst
2015. december 4. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Nem járt következményekkel a sepsiszentgyörgyi kórház belső vizsgálata, amelyet azért
rendelték el, mert egy beteg arra panaszkodott, hogy egy román sürgősségi orvos el akarta
küldeni, mivel csak magyarul tudta elmondani tüneteit. András Nagy Róbert
kórházmenedzser sajtótájékoztatón elmondta: meghallgatták az ügyeletben lévő
alkalmazottakat, akik szerint a beteg valóban mondta, hogy románul nem tudja elmondani
tüneteit, amire a doktornő azt válaszolta, hogy sajnos ő magyarul nem érti meg. Azt senki
nem erősítette meg, hogy a doktornő azt mondta volna a betegnek, ha nem tud románul
menjen haza. Antal Álmos orvosigazgató hozzátette, hogy mivel az orvosnő azt állítja nem
küldte el a pácienst, aki viszont az ellenkezőjét állítja, a kórház vezetősége nincs abban a
helyzetben, hogy tovább tudjon lépni.

Bokor: a bukaresti média úgy manipulál, hogy közben megbélyegeznek egy
egész közösséget
2015. december 5. – transindex.ro
Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere Facebook-bejegyzést tett közzé a kedden 30
napos előzetes letartóztatásba helyezett Beke István ügyével kapcsolatban. Kézdivásárhely
polgármestere szerint azzal, hogy Beke Istvánt terroristának kiáltotta ki a központi román
média, nem csak demonizálta a céhes város nevét és az ott lakókat, hanem egyre
feszültebb hangulatot is keltett a településen. „Nem ez lenne az első eset, hiszen a székely
jelképek használatáért vívott harcunkban hasonló tapasztalatot szereztünk, úgy tűnik,
hogy a román-magyar megbékéléshez nem vagyunk elegen, főleg a román félről" - írja
Bokor bejegyzésében.

Szombaton is tüntettek Beke Istvánért Kézdivásárhelyen
2015. december 5. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro,
Népszabadság
Több mint ezer ember gyűlt össze szombaton is Kézdivásárhelyen, hogy kifejezzék
szolidaritásukat Beke Istvánnal, akit kedden 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek
azzal a gyanúval, hogy a december elsejei ünnepségen rögtönzött robbanószereket
tervezett működésbe hozni. A 4 órakor kezdődő megmozduláson résztvevők igazságot
kértek Beke Istvánnak, és tiltakoztak a román sajtó elfogultsága és manipulatív
hozzáállása ellen.
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2015. december 5. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Három hónapja indult el a Petőfi Sándor Program, amelynek ösztöndíjasai a Kárpátmedence szórvány-magyar közösségeinek értékőrző munkáját segítik. A program célja az
identitás erősítése, a magyarság számaránya csökkenésének megállítása. A Kossuth Rádió
munkatársa, Lehőcz László a program két ösztöndíjasát kérdezte bánsági és dél-erdélyi
munkájukról, tapasztalataikról.

Erdély

Munkában a Petőfi Program bánsági és medgyesi ösztöndíjasai

Növeli jövőre a kormány a kisebbségek szervezeteinek járó támogatást
2015. december 6. – maszol.ro
Az éves inflációt meghaladó mértékben, közel 3 százalékkal növeli az idei kerethez képest a
Cioloș-kormány a nemzeti kisebbségek érdekvédelmi szervezeteinek járó jövő évi
támogatást – derül ki a kormányfőtitkárság 2016-os költségvetésének tervezetéből. E
szerint a kisebbségek érdekvédelmi szervezetei – köztük az RMDSZ – összesen 105,401
millió lejt kapnak, kereken 3 millió lejjel többet, mint az idei évre előirányzott összeg. Ez
2,93 százalékos növekedést jelent. Tavaly a kisebbségek érdekvédelmi szervezetei összesen
85,685 millió lejben részesültek.

Bukarest érdeke is a térségbeli összefogás

Több mint 30 ezer aláírást gyűjtött össze az MKP
2015. december 4. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Jelenleg több mint 30 ezer aláírás gyűlt össze a Magyar Közösség Pártja petíciójához,
amelyet 2015. október 1-jén indított, és amely a helyi népszavazások eredményeinek
kötelező érvényű tételét célozza meg, magában foglalva a migránshelyzet kérdését is. A
belügyminisztériumnak tízezer aláírás esetén kell foglalkoznia a petícióban foglaltakkal. Ez
a mennyiség régen összegyűlt, de a petíciós bizottság egyelőre nem nyújtja be az eddig
összeszámolt és rendszerezett íveket, hanem megvárja az aláírásgyűjtés lezárását, s majd
egyszerre viszi az összes ívet a miniszteri hivatalba.

Felvidék

2015. december 7. – Pataky István – Magyar Nemzet
Kelemen Hunor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint évek óta jelen
van a társadalomba a politikával szembeni elégedetlenség és úgy lehet túllépni a
csalódottságon ha mindegyik párt, így az RMDSZ is korrekciókat hajt végre. Az új román
kormánnyal kapcsolatban elmondta, hogy az új miniszterelnök egy erdélyi faluban nőtt fel
ismeri a magyarok problémáit és nem voltak korábban magyarellenes kirohanásai. „Ha a
jogszabályokat tisztességesen érvényesítik, akkor az máris erősíti a magyarság
jogbiztonságát” – tette hozzá.
(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. december 7-i számában
olvasható.)
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2015. december 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Ismételten az oktatási miniszterhez fordul a közoktatási törvény két évvel ezelőtt
elfogadott, a minimális osztálylétszámot bevezető módosítása ügyében A. Szabó László, a
Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnöke. Az MKP alelnöke 2015 júniusában
a miniszterhez fordult, kérve, tájékoztasson arról, hogy a minisztérium számításai alapján
hány iskola lesz kénytelen bezárni kapuit, valamint az iskolák megszűnésétől az állami
költségvetésben milyen anyagi megtakarítást remélnek, s ezt a pénzt mire szeretnék
felhasználni. A kérdésekre a tárca részéről egy nappal a határidő után egy semmitmondó
válasz érkezett. „Mivel a minisztérium azóta sem számszerűsítette, milyen
következményekkel jár majd a törvény hatályba lépése, ismételten eljuttatjuk a szóban
forgó kérdéseket az illetékes tárcavezetőhöz” – közölte A. Szabó László

Felvidék

Levelet intézett az oktatási miniszterhez az MKP

Huzavona a Gombaszögi Tábor körül
2015. december 5. – Új Szó
Hiába kaptak rá Budapestről 54 millió forintot, nem adja el a Gombaszögi Nyári Tábor
szervezőinek a krasznahorkaváraljai autókempinget a helyi önkormányzat. A BGA
támogatása kifejezetten a krasznahorkai tábor megvásárlására szól, ezért a helyi képviselőtestület döntése azt jelentheti, hogy a Sine Metu elesik a támogatástól. Orosz Örs
elmondta, tárgyalást kezdeményeztek a BGA-val az ügyben, de egyelőre még nem tudta
megmondani, reális-e, hogy megváltoztatják a támogatás célját. A krasznahorkaváraljai
képviselő-testület az eladást elutasította, a hosszú távú bérbeadás lehetőségét azonban
jóváhagyta.

Albert Sándor kapta a Helytállásért díjat
2015. december 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége és Csáky Pál európai parlamenti képviselő
idén Albert Sándort, a Selye János Egyetem alapító rektorát tüntette ki a Pro ProbitateHelytállásért díjjal. Ahogy a Kultúrpalotában vasárnap délután megtartott díjátadó
ünnepségen is elhangzott: az MKP ezzel az 1994-ben létrehozott díjjal, Nagy János
szobrászművész kisplasztikájával minden évben a felvidéki magyarságért munkálkodó, s
minden helyzetben helytálló egy-egy jelentős személyiséget vagy szervezetet jutalmaz.

A magyar iskolába járó gyerekek több mint egyharmada roma
2015. december 6. – bumm.sk, Új Szó
Kevés szakmai fórum foglalkozik Dél-Szlovákiában a roma gyerekek integrációjával, pedig
a magyar alapiskolák növendékeinek 30-40 százaléka roma nemzetiségű. A VS.hu stábja
Rozsnyón és Sókszelőcén forgatott, hogy bemutasson két jó stratégiát e témában.
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Elkészült a Magyar Nemzeti Tanács új oktatásfejlesztési stratégiájának a
tervezete
2015. december 5. – Magyar Szó , Pannon RTV
Elkészült a Magyar Nemzeti Tanács új oktatásfejlesztési stratégiájának a tervezete. A
dokumentumot a jövő hét folyamán terjesztik az MNT idén júniusban megalakult
közoktatási konzultatív testülete elé, amelytől értékelést, kiegészítést és új ötleteket vár a
javaslattevő. A közoktatási konzultatív testület megalakításakor az illetékesek elmondták,
a testületnek egyszerre kell megtalálnia a magyar gyermekeket és segítenie a
pedagógusokat – mind saját szakmai portfóliójuk, mind pedig a magyar szellemiségű
oktatás fejlesztésében –, mert csakis ez lehet a nemzeti közösség megmaradásának és az
itthoni továbbtanulásnak, majd az egészséges társadalmi integrációnak az alapja.

Felvidék

2015. december 6. – bumm.sk, Kormany.hu
A magyar kormány december elején egymilliárd forintos keretösszegű támogatást hagyott
jóvá a Szlovákiai Magyar Református Keresztyén Egyház számára — gyülekezet- és
történelmi örökség megtartó tevékenységre, valamint épületfelújító célokra — jelentette be
Somorján Balog Zoltán, az EMMI vezetője.

Vajdaság

A Szlovákiai Magyar Református Keresztyén Egyház jövőre egymilliárd
forintot fog kapni

Ünnepelt a 70 éves nagybecskereki Petőfi MME
2015. december 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
nagybecskereki Petőfi MME fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte a vajdasági közösség
tegnap este a Toša Jovanović Népszínházban. A díszülés kezdetén Balázs Ilona elnök
asszony mondott köszöntőt és történelmi áttekintést, majd az egybegyűlteket üdvözölte
Hajnal Jenő, az MNT elnöke, aki beszédében kitért a nagy múltú egyesület előéletére,
ugyanis 140 éve Nagybecskereken Olvasókört alapítottak, amelyből hetven év után nőtt ki
a Petőfi MME. Mint mondta, ha a közösség a nehéz körülmények ellenére is meg tudta
őrizni a kultúráját, arra tudott támaszkodni, akkor a jövő felé tekintve is bizakodóak
lehetnek a közösség tagjai. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, a VMSZ
elnöke reményének adott hangot, és azt kívánta az ünneplőknek, hogy öt év múlva már a
néhai zárda felújított épületében tarthassák meg a Petőfi jubileumát, amelyben egy
művelődési központot szeretnének kialakítani.

Pásztor István: Nem lesz pártszakadás
2015. december 4. – Pannon RTV
Nem lesz pártszakadás a Vajdasági Magyar Szövetségben – nyilatkozta Pásztor István a
Vajdasági RTV-nek. A párt elnöke utalt Maglai Jenő, Szabadka polgármesterének korábbi
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2015. december 4. – Pannon RTV
Szabadkai szintű akciótervet dolgoz ki a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete a helyi
média fejlesztésével és segítésével kapcsolatban. A tervezet elkészült, amely várhatóan a
város stratégiáinak részét képezni majd. Az elkészült dokumentumról tartottak
kerekasztal-beszélgetést Szabadkán. Az értekezleten elhangzott, hogy például kell
szolgálnia Pancsovának, ahol már elkészült a médiával foglalkozó helyi tervezet. Az
akciótervbe egyebek mellett olyan fontos elemek kerültek bele, mint a médiaházak uniós
pályázatokon való részvételének segítése. A dokumentum nem titkolt célja, hogy segítse az
együttműködést az önkormányzat és a város médiaházai között. A bő egy hónapja tartó
konzultációba bevonták a civil szféra képviselőit is, ezzel is széleskörű támogatottságot
biztosítottak az akciótervnek.

A kárpátaljai magyar oktatás helyzetét vitatta meg éves közgyűlésén a
KMPSZ Beregszászon
2015. december 4. – MTI, karpatalja.ma, karpatinfo.net
Huszonharmadik soros közgyűlését tartotta szombaton Beregszászon a Kárpátaljai Magyar
Pedagógus Szövetség (KMPSZ), amelynek küldöttei a kárpátaljai magyar tannyelvű
oktatás jelen helyzetét értékelték és jövőbeni feladatait vázolták fel. A II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán szervezett fórumon Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke
köszönetet mondott a magyar kormánynak azért, hogy idén nyáron háromezer kárpátaljai
magyar gyermek számára biztosított anyaországi táborozást. Köszönettel emlékeztetett
arra, hogy ugyancsak a magyar állam támogatása teszi lehetővé a kárpátaljai magyar
tannyelvű oktatás zökkenőmentes működését, mivel a munkafüzetek, segédanyagok ukrán állami finanszírozás hiányában - anyaországi segítséggel jelennek meg.

Vajdaság

Akcióterv a szabadkai médiára

Kárpátalja

kijelentésére is, amely szerint nem megalapozott a 9 VMSZ tag kizárása a pártból, csupán
erőfitogtatásról van szó. Pásztor István kiemelte, a párton belül senki sem él vissza a
hatalmával, azt zárják ki, aki nem tiszteli a szabályokat.

Mikulás-csomagokat és számítógépeket adott át a Budafok-Tétényi
önkormányzat Kárpátalján
2015. december 4. – MTI, Kárpátalja
Mikulás-csomagokat és számítógépeket adtak át pénteken a Beregszászhoz közeli
Mezőkaszony óvodásainak és önkormányzati intézményeinek a budapesti XXII. kerületi
Fidelitas és a Budafok-Tétényi önkormányzat képviselői. A kárpátaljai településsel szoros
kapcsolatokat ápoló XXII. kerület Fidelitas szervezetének tagjai a közelmúltban döntöttek
úgy, hogy az önkormányzat korábbi kezdeményezéséhez csatlakozva Mikulás-akciót
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A kárpátaljai magyar szakképzés lehetőségeiről tartottak konferenciát a
Rákóczi-főiskolán
2015. december 5. – karpatalja.ma
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal A szakképzésben és felnőttképzésben
oktatók továbbképzése a duális szakképzésről, mint jó gyakorlatról című programja
2012-ben indult. A projekt célja az volt, hogy a Kárpát-medencében helyzetfelméréseket
végezzenek a magyar tannyelvű szakképzésről, ezzel is elősegítve a magyarlakta régiók
együttműködését. A projekt záróakkordjaként valósult meg A magyar nyelvű duális
szakképzés lehetőségei Kárpátalján című konferencia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében december 4-én. A konferenciát dr.
Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnök
asszonya nyitotta meg.

Kárpátalja

szerveznek - mondta el Szepesfalvy Anna, a kerület alpolgármestere a mezőkaszonyi
polgármesteri hivatalban tartott átadási ünnepségen. Hozzátette: a fiatalok terve az volt,
személyessé tegyék az intézmények között jól működő kapcsolatot azáltal, hogy
meglepetést szereznek minden mezőkaszonyi óvodásnak a személyre szóló ajándékokat
tartalmazó cipősdoboz összeállításával.

Kerekasztal-beszélgetés a kárpátaljai nemzetiségek képviselői között
2015. december 6. – karpatalja.ma, Kárpátalja
Európai kommunikációs modellek közhivatalok, állami szervezetek és nemzeti
kisebbségek között címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést december 3-án Ungváron a
Kisebbségi Ügyek Európai Központja (ECMI), a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció
és az Ungvári Nemzeti Egyetem szervezésében. Az eseményen a Kárpátalján élő
kisebbségek küldöttei, egyetemi tanárok, kutatók, valamint közhivatalok, állami
szervezetek képviselői voltak jelen.

Megújult a mezőkaszonyi óvoda
2015. december 4. – karpatalja.ma
A Keleti Partnerség programnak köszönhetően Kárpátalja több magyarlakta településén
üzemelő oktatási intézmény újult már meg és a tervek szerint jövő tavasztól a munkálatok
folytatódnak: felújítják az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola, a Munkácsi 3. Sz. II.
Rákóczi Ferenc Középiskola és sok más intézmény épületét is. A programnak hála ezúttal a
mezőkaszonyi óvoda egyik épülete újulhatott meg. Ma az óvoda nagycsoportjának
foglalkozásai folynak itt, illetve a mosoda, az igazgatónő irodája és egy kisebb múzeum is
ebben az épületben található.
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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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