Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. december 9.

Vezető hírek

Szijjártó szerint sosem volt még ilyen jó és ilyen rossz Magyarország Kárpátmedencei kapcsolatrendszere
2015. december 8. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, hirek.sk, Krónika, Magyar Idők,
Népszabadság
Vegyes képet mutat jelenleg Magyarország Kárpát-medencei kapcsolatrendszere: vannak
országok, amelyekkel még sosem volt ilyen jó a viszony, mint most, és van, amellyel még
sosem volt ilyen rossz - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
meghallgatásán, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának keddi ülésén. A
tárcavezető beszámolójában kiemelte: Szlovákiával és Szerbiával rendkívül jó a kapcsolat,
mert bár az elmúlt időben komoly kihívások, feszültségek, történelmi tehertételek
nehezítették az együttműködést, beváltotta a hozzá fűzött reményeket az új megközelítés,
amely szerint a pragmatikus együttműködésre kell helyezni a hangsúlyt, a nehéz kérdések
tudomásul vétele mellett. Szijjártó Péter úgy látja, Horvátországgal még sosem volt olyan
rossz a kapcsolat, mint most, és a magyar-román viszony is nagy kihívásokat jelent.
Kifejtette: a szomszédságpolitikában nem az a helyes, ha "berúgjuk az ajtót", azt mondva,
hogy amíg bizonyos ügyekben nincs előrelépés, addig nem vagyunk hajlandók tárgyalni.

Jogsértőnek tartja az ukrán oktatási minisztérium lépését a KMKSZ
2015. december 8. – MTI, hirado.hu
Az ukrajnai magyarság anyanyelvű oktatáshoz való jogainak megsértéseként értékeli a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), hogy az ukrán oktatási minisztérium
alig három hetet engedélyezett a kárpátaljai magyar iskolák 4. és 7. osztályos
tankönyveinek a lefordítására és kiadására a 2015-2016-os tanévben. A magyar szervezet
szerint felelőtlen az ukrán oktatási minisztérium döntéshozóinak a kárpátaljai magyar
tannyelvű oktatáshoz való hozzáállása, ami sérti az ukrán oktatási törvény mellett a
kárpátaljai magyarok teljes értékű anyanyelvű oktatáshoz való jogait is. A KMKSZ ezért
felszólítja az oktatási tárca vezetőjét, hogy haladéktalanul intézkedjen a tankönyvek
minőségi fordításához és szerkesztéséhez szükséges megfelelő határidő biztosítása
ügyében.

Hasznosnak érzik munkájukat a Petőfi Sándor szórványprogram erdélyi
résztvevői
2015. december 8. – maszol.ro, MTI
Hasznosnak érzik munkájukat azok a közösségszervezők, akik a Petőfi Sándor Program
keretében tevékenykednek augusztus óta erdélyi szórványtelepüléseken - derült ki azon a
keddi sajtóbeszélgetésen, amelyet Magyarország kolozsvári főkonzulátusa szervezett
számukra. A Petőfi Sándor Program keretében ötven ösztöndíjas végez közösségszervező
munkát Kárpát-medence szórványvidékein, közülük 22-en dolgoznak Romániában. A
programra határon túli érdeklődők is jelentkezhettek, a szervezőknek azonban gondjuk
volt arra, hogy senki ne a szülőföldjére térjen vissza. Így az erdélyi szórványban dolgozó
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2015. december 8. – Krónika, origo.hu, Erdély Ma, Háromszék
A jelenlegi helyzetben kicsi a valószínűsége annak, hogy a román–magyar határon kerítést
kell építeni, de minden eshetőségre jól fel vannak készülve a hatóságok – mondta az
Origónak Rogán Antal, a magyar Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője. Ez abban az
esetben megváltozhat, ha a szerbiai menekültútvonalak módosulnak. A korábbi időszakkal
szemben az ország jobban fölkészült egy ilyen helyzetre, így a kerítés felépítése is
gyorsabban menne, mint a szerb vagy a horvát határon – mondta.

Minden határon túlmegy
2015. december 9. – Népszabadság
Károkat okoz mind a magyar–szlovák kétoldalú kapcsolatok, mind a felvidéki magyarság
szempontjából – így feddte meg Szijjártó Péter minisztériuma Szávay István jobbikos
parlamenti képviselőt, amiért októberben irodát nyitott a szlovákiai Dunaszerdahelyen.
Nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy a külügyminiszter megrótta az ellenzéki politikust.
Vajdasági irodaavatóját egyenesen provokációnak minősítette.

Basescu „radikálisabb hangvétele" a harmadik helyre hozta fel a volt államfő
pártját
2015. december 8. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI
A politikai élet két meghatározó pártja - PNL és a PSD - mögött a Basescu vezette MP vált
a hazai harmadik legnépszerűbb politikai erővé, amit az elemzők a volt államfő
"radikálisabb hangvételének" tulajdonítanak - közölte kedden az Adevarul hírportál egy
friss felmérés eredményeit ismertetve. A Rating Politic ügynökség december elején végzett
telefonos közvéleménykutatása szerint a megkérdezettek 35 százaléka a PNL-re, 34
százaléka a PSD-re 7,5 százaléka pedig az MP-re voksolna, ha most rendeznének
parlamenti választást.

Erdély

Rogán: kevésbé valószínű a magyar–román kerítés

Magyarország

ösztöndíjasok között a magyarországiak mellett olyan is akad, aki Vajdaságból,
Kárpátaljáról illetve Moldvából származik.

Büntetőjogász: nem helyes Beke-ügyben a párizsi terrorcselekményekre
hivatkozni
2015. december 8. – transindex.ro
Nem helyes a párizsi terrorcselekményekre hivatkozni Beke István előzetes
letartóztatásának indoklásában - mondta el Kádár Hunor büntetőjogász, a Sapientia
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Erdély

Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára. Kádár Hunor elmondta, a törvény szerint
konkrét indokok alapján lehet előzetes letartóztatás mellett dönteni. Meg kell indokolni,
hogy a vádlott miért jelent konkrét veszélyt a társadalomra, ha szabadlábon védekezik.
Hozzátette, a párizsi merényletek kétségtelenül visszhangot keltenek a társadalomban, de
mégsem lehet ezzel indokolni egy határozatot, és valakit azzal indokolva letartóztatni, hogy
Párizsban merénylet történt.

Borbély: az USA és Románia szövetsége fokozott biztonságot jelent az egész
régióra nézve
2015. december 8. – transindex.ro, maszol.ro
Az Amerikai Egyesült Államok és Románia közötti stratégiai partnerség erősítéséről, a
vízumkötelezettség feloldásának lehetőségéről, valamint a kelet-európai térség
biztonságpolitikájáról egyeztettek december 8-án, kedden a képviselőház külügyi
bizottságának tagjai Hans Klemm amerikai nagykövettel. Borbély László
kisebbségpolitikával kapcsolatos kérdésére válaszolva, Hans Klemm elmondta, az Egyesült
Államok továbbra is kiemelt figyelemmel követik a romániai nemzeti kisebbségek és az
egyházak jogainak tiszteletben tartását.

Sok az igénylés Kézdiszéken – Megvan a tízezredik magyar állampolgár
2015. december 8. – Erdély Ma
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács keretében működő demokrácia-központban december
2-án átvették a tízezredik honosítási kérelmet. A kérelmező kézdivásárhelyi polgár, és nem
tudott arról, hogy ő a kerek sorszám tulajdonosa.

Kelemen Hunor: jogos magyar követeléseket is veszélyként könyvelhetnek el
2015. december 8. – maszol.ro, mno.hu
„A román média nagy része jelenleg a kollektív bűnösség elve alapján tálalja az ügyet, ami
azt eredményezheti, hogy a jogos magyar követeléseket is veszélyként könyvelheti el a
román társadalom” – jelentette ki a merényletkísérlettel gyanúsított kézdivásárhelyi Beke
István letartóztatásáról Kelemen Hunor. A szövetségi elnök a Magyar Nemzetnek adott
interjúban hangsúlyozta, az RMDSZ fontosnak tartja, hogy a kézdivásárhelyi ügyben
konkrét és gyors eljárás közepette döntés szülessen. Mint mondta, nincs elegendő
információja az esetről ahhoz, hogy sommás megállapításokat tegyen, de semmi olyat nem
fogadhat, ami erőszakhoz vezet. „Minden kérdésről észérvekkel kell vitázni, legyen az az
autonómia vagy a közösségi jogok” – fogalmazott.

A nemzetközi közvélemény is értesült a Beke-ügyről
2015. december 8. – maszol.ro
A merényletkísérlet vádjával letartóztatott kézdivásárhelyi Beke István Attila ügyéről
értesíti a nemzetközi közvéleményt eheti angol nyelvű hírlevelében a Mikó Imre Jogvédő
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Nemzeti kereskedőiroda nyílt

Erdély

Szolgálat Háromszéki Szervezete. Ismertetik a gyanúsítottal szembeni hatósági eljárás
részleteit és rámutatnak, hogy az ügy kapcsán a román média a magyar közösség kollektív
bűnösségéről kezdett beszélni és a háromszéki prefektus is kollektív bűnösséggel vádolta
az erdélyi magyar politikusokat.

2015. december 8. – Bihari Napló, transindex.ro, MTI, Krónika
Kedd délben irodát nyitott Nagyváradon, a Mihai Eminescu utca 25A. szám alatt a Magyar
Nemzeti Kereskedőház Zrt. Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózata. Az
ünnepségen jelen volt Skapinyecz Péter, a Magyar Nemzeti Kereskedőház igazgatója is, aki
arról beszélt: az MNKH-t a magyar állam és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
közösen alapította három évvel ezelőtt azzal a céllal, hogy a nemzeti külkereskedelmi
stratégiával összhangban új piacokat és üzleti lehetőségeket nyisson a magyar
vállalkozások előtt. A magyar kormány kiemelt célja ugyanis, hogy a déli és keleti nyitás
mellett a környező országokban- beértve Horvátországot is- növelje gazdasági jelenlétét,
nemcsak a kereskedelem, hanem a befektetések terén is.

Botrányos tisztújítás az RMDSZ körzeti szervezetében
2015. december 8. – szekelyhon.ro
Noha októberben Tódor Norbertet már megválasztották az udvarhelyi RMDSZ 1-es
körzetének elnökévé, múlt héten újból tisztújítást tartottak a párt városi szervezetének
kezdeményezésére. Az érintett leváltása annak ellenére sem sikerült, hogy több párttagot
nem engedtek voksolni. A helyi szervezet ügyvezetője kijelentette: nem érti a
felháborodást, hiszen a kérdéses személyek nem rendelkeztek szavazati joggal.

Visszalépne a bíró Borboly Csaba peréből
2015. december 8. – Krónika, szekelyhon.ro
Nem szeretné a továbbiakban vezetni a bírósági eljárást a Borboly Csaba Hargita megyei
tanácselnök és kilenc másik személy ellen indult büntetőperben eddig eljáró bíró. A per
tárgyalását emiatt elhalasztották, a kérésről később döntenek. Elena Poiană bíró közölte,
írásban kérte, hogy engedélyezzék visszalépését a bírósági eljárás további vezetésétől, mert
úgy értékeli, hogy a korábbi alkalommal meghozott ítélete befolyásolhatja bírói
pártatlanságát a per későbbi szakaszában. A bíró bejelentését követően szünetet rendeltek
el, mivel a visszalépési kérés elfogadásáról, vagy elutasításáról egy másik bírónak kell
döntenie, aki nemsokára meg is jelent, majd közölte, szükség van a kérés indoklásának
tanulmányozására, ezért az ezzel kapcsolatos döntés kihirdetését december 16-ára
halasztotta.
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2015. december 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI,
Magyar Hírlap
Kézdivásárhelyen hetedszer, Sepsiszentgyörgyön első alkalommal vonultak utcára a
helybéliek kedden, hogy a terrorcselekmény kitervelésével gyanúsított kézdi Beke István
Attila letartóztatása ellen tiltakozzanak. Eközben a táblabíróság indoklásában a
társadalom békéjét és biztonságát kockáztató cselekedetnek nevezte Beke merénylettervét,
és a párizsi terrortámadásokkal összefüggésbe hozva annak pszichológiai hatásaira is
kitért.

Erdély

„Terrorügy”: nem csitul az utca

Lepattannak Bukarestről a Hargita megyéből jelzett román-nyelvoktatási
javaslatok
2015. december 8. – maszol.ro, Erdély Ma
Az oktatási minisztérium szerint minden rendben van – sorozatosan ezt a választ kapja
Hargita Megye Tanácsa a magyar ajkú diákoknak tanítandó román nyelv speciális oktatása
ügyében eddig tett javaslataira. Mivel a megyei önkormányzat a javaslattételhez a
Sapientia EMTE-t is bevonta, a válaszok miatti csalódottságot sajtóközleményben fejezte
ki kedd este.

Korszerű oktatási segédeszközök a Szórvány Alapítványtól
2015. december 8. – Nyugati Jelen
A Temesvári Szórvány Alapítvány székházában december 7-én, hétfőn adták át az
Alapítvány által meghirdetett és felajánlott számítástechnikai eszközöket, az ezeket igénylő
Arad és Temes megyei oktatási intézmények képviselőinek. Korszerű oktatási
segédeszközöket – laptopokat, asztali számítógépeket és multifunkcionális nyomtatókat –
a temesvári 12-es számú Óvodának, az Ötvösdi Iskolának (Temes megye), valamint a
Zimándújfalusi Móra Ferenc Általános Iskolának és a Vadászi Iskolának adományozta a
Szórvány Alapítvány.

Megújult az udvarhelyi gimnázium osztályterme
2015. december 9. – Krónika, szekelyhon.ro
A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium egyik osztálytermét és több más helyiségét
is korszerűsítették a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) támogatásával: a
projekt során kicserélték a bútorokat, és interaktív tábla beszerelésével tették
hatékonyabbá az oktatást. A megújult osztálytermet tegnap mutatták be, az eseményen
Farkas András, a felújítást végző Metwoplast cég vezetője rámutatott: az épületrész
mellékhelyiségeit és a lépcsőházat is korszerűsítették. Laczkó György, a gimnázium
igazgatója arról számolt be, hogy a segítség megfelelő helyre és időben érkezett, ugyanis
egyrészt Hargita megye legjobb osztálya általában a tanintézetből kerül ki, másrészt a
városvezetés „mostohagyermekként” kezeli az iskolát, amióta az visszakerült a katolikus
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Erdély

egyházhoz. Szász Jenő, az NSKI elnöke – Székelyudvarhely volt polgármestere – arról
beszélt, hogy a beruházás az általa vezetett intézmény nagyobb „mintaprojektjének” része,
hiszen a Kárpát-medencében máshol is hasonló akciókat hajtottak végre. Elmondása
szerint a felújított osztályterembe járó diákok magyarországi tankönyveket is kaptak, így a
gyerekek „megtanulhatják azokat a tényeket, amelyek fontosak a magyar kulturális
örökség szempontjából”.

Csodasarok udvarhelyszéki kisdiákoknak
2015. december 9. – Krónika, szekelyhon.ro
A székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum, az Orbán Balázs Általános Iskola, a
Tompa László Általános Iskola és a Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola,
valamint a felsőboldogfalvi Fülöp Áron Általános Iskola több diákja vehette át tegnap a
magyar kormány által immár harmadszor meghirdetett Miénk a város! elnevezésű online
játéksorozat fődíjait. Az elemi osztályos tanulók a százezer forint értékű, készségfejlesztő
játékokat, könyveket és CD-ket tartalmazó Csodasarok-csomagot, valamint
könyvadományokat kaptak ajándékba. Lukács Bence Ákos csíkszeredai magyar konzul
elmondta: a jelentkezők egyénileg játszottak, de osztályuknak, iskolájuknak nyertek
ajándékokat. „Becsülendő, hogy már óvodás-, kisiskoláskorban ennyi gyereknek fontos,
hogy tegyen közösségéért” – fogalmazott.

Folytatódik a felújítás a csíkszeredai Sapientián
2015. december 9. – Krónika
Számos külső és belső felújítást végeztek idén a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem csíkszeredai épületén, a renoválásokat jövőre is folytatnák. A magyar
kormánytól kapott kétmillió eurós támogatásnak köszönhetően 2015-ben többek között
befejezték a létesítmény hőszigetelését az első szinttől a hatodikig, elkészült szerkezetileg
az épületbe tervezett planetárium, és számos belső felújítást is végrehajtottak.

Egymást hibáztatja Borboly és Bunta az egynyelvű helységnévtáblák ügyében
2015. december 8. – szekelyhon.ro
Tervezési-kivitelezési „baki” csúszott a 132-es számú megyei út Szentegyháza–Lövéte–
Homoródalmás–Oklánd–megyehatár szakaszának felújításába: csak román nyelvű
helység- és útjelző táblákat helyeztek ki. A december 7-ei rendkívüli ülésén elhangzottak
szerint a megye önkormányzata saját költségén cseréli kétnyelvűekre a feliratokat. A
tervek elfogadásáról Hargita Megye Tanácsának korábbi elnökét, Bunta Leventét
kérdezték.
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Nyeste András: A magyar szakképzés helyzete Szlovákiában
2015. december 8. – Felvidék Ma
A szakképzés évét november 30-án, Budapesten egy szakmai konferenciával zárták le a
szervezők. Ott hangzott el egy fiatal magyarországi kutató, Nyeste András előadása a
szakképzés felvidéki helyzetéről: Szlovákiában a szakközépiskolák viszonylag rugalmasan
alakíthatják szakkínálatukat, mivel egy-egy szak oktatására az iskolák határozott időre,
jellemzően 5 évre kapnak akkreditációt. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy az iskolák az
aktuális igényeket figyelve, azokhoz igazítva aktualizálják szakkínálatukat. A legtöbb
oktatási intézmény törekszik arra, hogy szakkínálatát a munkaerő-piaci igényekhez
igazítsa. Ugyanakkor az oktatás fejkvóta alapú finanszírozása arra ösztönzi az iskolákat,
hogy minél több tanulót vegyenek fel.

Pásztor István reagált az MM sajtótájékoztatóján elhangzottakra
2015. december 8. – Pannon RTV
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kategorikusan elvetette azt a vádat,
miszerint a VMSZ-nek köze lenne a Magyar Mozgalom tagjainak zaklatásához. A VMSZ
elnöke a belgrádi Politika napilapnak nyilatkozott az MM tegnapi sajtótájékoztatóján
elhangzottakra. Pásztor István úgy reagált, hogy ő autokratának tartja magát, amennyiben
az autokratikus viselkedés alatt a rend és a szabályok betartását értik. Hozzátette, a párt
élén álló személyként az a feladata, hogy gondot viseljen a párt működését rendező
szabályok betartásáról, hiszen amennyiben ez nem történik meg, a párt egy tyúkólra fog
hasonlítani. Pásztor azt mondta, ha valaki jobban érzi magát a tyúkólban, akkor annak
nem a pártban kell tevékenykednie.

Erdély
Felvidék

2015. december 9. – Gombkötő János – Demokrata
Terrorcselekmény gyanúja miatt a Román Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Ügyészség letartóztatta Beke Attilát. Kevesen beszélnek azonban arról, hogy az esemény
egy magyarellenes provokációsorozat része, amelynek valószínűsíthető célja Románia
destabilizálása. Az első ilyen jellegű felszólalás Ninel Peia parlamenti képviselő
titkosszolgálati forrásokra hivatkozva írta le, hogy a bukaresti diszkótűz Románia
feldarabolásának első állomása volt. A következő, hogy a Bihar megyei törvényszék jogerős
ítéletben reklámzászlónak minősítette a székely zászlót.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2015. december 9-i számában olvasható.)

Vajdaság

A Soros-brigád dolgozik
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2015. december 8. – Vajdaság Ma
A belgrádi Collegium Hungaricum és a Magyar Nemzeti Tanács közös szervezésében a
bánáti gyerekek részére két helyszínen tartott koncertet a budapesti Kolompos együttes.
Hertelendyfalván mintegy 200-220 gyerek volt jelen a hangversenyen. A helybelieken
kívül Pancsováról, Zichyfalváról, Székelykevéről és az Antalfalvi községből érkeztek. A
nagybecskereki koncerten mintegy 850-900 diák vett részt, ide nyolc községből érkeztek a
fiatalok: Törökkanizsáról, Törökbecséről, Csókáról, Nagykikndáról, Magyarcsernyéről,
Szécsányból és Begaszentgyörgyről.

Vajdaság

Szórványrendezvények a Kolompos együttessel

Magyarkanizsa: Lezajlott az utolsó idei konzuli fogadónap is
2015. december 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Idei ötödik, egyben az utolsó nyílt fogadónapját tartotta Magyarkanizsán a Szabadkai
Magyar Főkonzulátus. Dr. Rusz Radován konzul és munkatársai 103 honosítási kérelmet
vettek át a község polgáraitól. A konzultól megtudtuk, hogy a kérelmezők dokumentumai
rendben voltak és ezúttal nem volt gond a nem magyar ajkú kérelmezők nyelvtudásának
szintjével sem. Magyarkanizsán legközelebb jövő év március 29-én tart fogadónapot a
főkonzulátus.

Játékos, élményközpontú tanulás és tanítás

A KMKSZ alelnökét választotta meg első elnökhelyettesévé a Kárpátalja
megyei tanács
2015. december 8. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma
Barta Józsefet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnökét választotta
meg első elnökhelyettesévé kedden Ungváron a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés),
amelyben további két magyar képviselő került a kárpátaljai magyarság szempontjából
fontos bizottságok élére. Ellenszavazat nélkül, 45 képviselő voksával választotta meg Barta
József KMKSZ-alelnököt első elnökhelyettesévé a 64 fős Kárpátalja megyei tanács. A
testületbe az október 25-i ukrajnai helyhatósági választások eredményeként nyolc magyar

Kárpátalja

2015. december 8. – Magyar Szó
A topolyai Csabai Károly Pedagógusegyesület a Bethlen Gábor Alap 600.000 forint értékű,
vissza nem térítendő támogatása jóvoltából tagságának Élménypedagógia, ahol a csodák
kezdődnek! elnevezéssel továbbképzést szervezett, amelybe 52 pedagógus kapcsolódott be
Topolya község három középiskolájából és három általános iskolájából. A képzés két
részből állt. Első részét a szemináriumon való részvétel, vagyis az új tudás megszerzése
képezte, a második részét pedig ennek a tudásnak a tanórákon való alkalmazása, amelyről
írásos beszámolót is készítettek a résztvevők.
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Januárra újra gyűjtést szervez a Karitatív Tanács Kárpátalja megsegítésére
2015. december 8. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Hírlap
Januárban újra országos gyűjtést tartanak a Karitatív Tanács tagszervezetei a Kárpátalján
és a Kárpátokon túl élők megsegítésére - közölte Soltész Miklós, a tanács elnöke, egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a szervezet keddi
tanácskozása után tartott sajtótájékoztatón Budapesten. Soltész Miklós elmondta: a
gyűjtés időpontját a január 17-én kezdődő ökumenikus imahéthez igazították, és terveik
szerint bevásárlóközpontokban és különböző üzletekben is lehetőséget biztosítanak majd
az adakozásra. Akárcsak idén, jövőre is tartós élelmiszert, gyógyászati segédeszközöket és
pénzadományokat várnak.

Kárpátalja

képviselő jutott be a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közös
listáján. Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) és a
beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökét a testület oktatási,
kulturális, nemzetiségi és egyházügyi bizottságának vezetőjévé, míg Péter Csabát, az
Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP) elnökét az európai integrációs és határokon
átnyúló kapcsolatok bizottságának irányítójává választották meg.

A kárpátaljai magyar iskolák tankönyvmizériája miatt tiltakozik a KMKSZ
2015. december 8 . – MTI, karpatalja.ma
Az ukrajnai magyarság anyanyelvű oktatáshoz való jogainak megsértéseként értékeli a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), hogy az ukrán oktatási minisztérium
alig három hetet engedélyezett a kárpátaljai magyar iskolák 4. és 7. osztályos
tankönyveinek a lefordítására és kiadására a 2015-2016-os tanévben. A KMKSZ levélben
tiltakozik Szerhij Kvit ukrán oktatási miniszternél, mert a tanügyi tárca mindössze három
hetet engedélyezett a mintegy száz kárpátaljai magyar iskola 4. és 7. osztályai számára idén
szükséges 15 fordításos tankönyv elkészítésére és kinyomtatására. Az MTI-hez kedden
eljuttatott írás szerint a KMKSZ felháborítónak tartja, hogy az ukrán oktatási minisztérium
a tankönyvek fordítására és szerkesztésére vonatkozó összes jogszabályt és szabványt
felrúgva egy hónapot sem biztosított a két említett osztály tankönyvállományának idei
tanévben esedékes, új tanterv szerinti megújítására, jóllehet az ukrán nyelvű könyvek
digitalizált változatban már az év elején rendelkezésre álltak.

Hivatalosan is szabadnap lett Kárpátalján december 25.
2015. december 8. – Kárpátalja, mukachevo.net
A megyei tanács soros ülésén Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója közölte, hogy
december 25-ét szabadnappá nyilvánítja. A döntését azzal indokolta, hogy a kárpátaljai
lakosság jelentős része ekkor ünnepli a karácsonyt. A szabadnapot január valamelyik
szombatján kell majd ledolgozni.
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2015. december 8. – Muravidéki Magyar Rádió
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa úgy döntött, hogy
megismétli a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma közvetlen felhívása alapján
kiírt pályázatát, ugyanakkor nem hagyta jóvá a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
2016-os költségvetését. A községi magyar önkormányzatok és a nemzetiségileg vegyesen
lakott községek finanszírozásáról szóló kormányrendeletre viszont igent mondtak. Ezek
voltak a döntései a csúcsszervezet 4. rendkívüli ülésének.

Muravidék

Nem a MNMI költségvetésére, igen a kormányrendeletre és ismétlése a
kulturális pályázatnak

Ügynökség helyett hálózat

A Reményik Sándor Keresztyén Magyar Iskolába is ellátogatott a Mikulás
2015. december 8. – Nemzeti Regiszter
Mozgalmasan teltek a magyar Mikulás napjai december első hétvégéjén Los Angelesben és
környékén. A két helyi cserkészcsapat és a Mission Vijeo-i Vadrózsa Óvoda és Iskola
mellett a resedai Reményik Sándor Keresztyén Magyar Iskolában is járt a gyermekek fehér
szakállú barátja. Beszámolónkat most ez utóbbiról olvashatják.

Cserkész kenutúra a Colorado folyón

Diaszpóra

2015. december 8. – Muravidéki Magyar Rádió
A csődbe jutott Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség helyett a régióban működő
fejlesztési ügynökségek és egy községközi igazgatóság gondoskodik a jövőben a Muravidék
fejlődési lehetőségeiről. A döntést a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa a ma megtartott
59. rendszeres ülésén megerősítette.

2015. december 8. – Nemzeti Regiszter
Idén immáron 49. alkalommal rendezték meg Hálaadás ünnepi kenutúrájukat a
kaliforniai magyar cserkészek november 25-29 között. Érkeztek csapatok San Dieogoból,
Los Angelesből és San Franciscoból egyaránt, összesen harmincöt bátor jelentkező
vállalkozott arra, hogy meghódítsa a Colorado folyót. Az idei keretmese Szent László király
és Könyves Kálmán valamint a besenyő csapatok kiűzése köré épült.
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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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