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2015. december 9. – maszol.ro, transindex.ro
Az RMDSZ elfogadhatatlannak tartja és határozottan elutasítja azt a szociáldemokrata
törvénykezdeményezést, amely értelmében a polgármesterek és a megyei tanácselnökök
hivatalból elveszítenék mandátumukat, ha nem hordják a háromszínű román nemzeti
díszsálat, illetve ha a jogszabályban előírt helyeken nincs kifüggesztve Románia zászlaja,
mondta el Cseke Attila szerdán. Az RMDSZ Bihar megyei törvényhozója azt követően
nyilatkozott, hogy a képviselőház közigazgatási szakbizottságában a szociáldemokrata
törvénykezdeményezést ezen a héten megszavazták. Mint fogalmazott, nem zászlóőrző
polgármesterekre és megyei tanácselnökökre van szüksége Románia lakosságának.

Vezető hírek

RMDSZ: nem akarunk zászlóőrző polgármestereket

Előzetes letartóztatásban marad Beke István
2015. december 9. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro
A legfelsőbb bíróság elutasította szerdán este a merényletkísérlettel gyanúsított Beke
István fellebbezését az előzetes letartóztatása ellen - közölte a Mediafax hírügynökség. A
jogerős döntés értelmében a kézdivásárhelyi férfi vizsgálati fogságban marad. A
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi szervezetének elnökét
december elsején, Románia nemzeti ünnepén vette őrizetbe a szervezett bűnözés és
terrorizmus elleni fellépéssel foglalkozó ügyészség (DIICOT), amely szerint a férfi házi
készítésű pokolgépet akart felrobbantani az ünnep alkalmából tartott kézdivásárhelyi
rendezvényen.

Még a két legellenségesebb szervezetet is összeköti a szlovákiai magyar sors

A moldovaiak több mint fele nem támogatja a Romániával való egyesülést
2015. december 9. – transindex.ro
A moldovaiak 21 százaléka szavazna a Romániával való egyesülésre, derült ki a moldovai
Közpolitikai Intézet legújabb közvélemény-kutatásából. A megkérdezettek 53 százaléka
ellenezné az egyesülést, 9 százaléka nem venne részt a referendumom, míg 14 százalék volt
az, aki nem tudja, hogy hogyan szavazna.

Erdély

2015. december 9. – bumm.sk
A parlamenti választások miatt zaklatott időszaknak nézünk elébe, amikor gyakorlatilag
minden lehetőséget meg fog ragadni sok ember arra, hogy valamilyen módon összevesszen
azokkal, akikkel egyébként egy platformon kéne lennie – mondta a bumm.sk portálnak
adott interjúban Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője. Tokár
Gézát egyebek mellett arról kérdezték, miként vélekedik a szlovákiai magyar közösség és a
civil szervezetek helyzetéről, valamint a felvidéki magyar közösség hangulatát befolyásoló
szlovákiai és magyarországi állapotokról. A beszélgetés során szóba kerültek a kerekasztal
tevékenységével kapcsolatos tervek is.
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2015. december 9. – transindex.ro
Idén ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját a kolozsvári televízió, ezen belül pedig a
kolozsvári kisebbségi szerkesztőség is, így a magyar adás szerkesztősége is. Az eseményre
idén a műsorokban már rendszeresen megemlékeztek, a Kolozsvári Magyar Napokon
pedig filmvetítéssel egybekötött sztorizgatós beszélgetést is tartottak, de a hab a torán, a
csúcspont még csak ezután következik. Egy ünnepi gálaműsorra várják az érdeklődőket
december 16-án és 17-én a kolozsvári magyar opera és színház nagytermébe.

Erdély

25 éves a kolozsvári magyar adás: gálával készülnek

A tüntetésen várták a döntést Beke ügyében
2015. december 9. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma
A legfelsőbb bíróság szerda estig nem hozta nyilvánosságra a döntést a Beke István
előzetes letartóztatása ellen benyújtott fellebbezés ügyében annak ellenére, hogy az
intézmény honlapja szerint szerdán 9 órakor tárgyalták az ügyet. Szerda délután egyébként
Kézdivásárhelyen immár nyolcadik alkalommal vonultak utcára a helybéliek, hogy a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) helyi elnökének letartóztatása ellen
tiltakozzanak, igaz, számuk napról napra csökken. A körülbelül 150 tüntető a szokásos
helyszínen, a Gábor Áron téren gyűlt össze, majd a tömeg a rendőrség és a bíróság épülete
elé vonult. Bedő Zoltán közíró felhívására Sepsiszentgyörgyön is tüntettek szerdán –
becslésünk szerint legtöbb százan –, a prefektúra és a törvényszék épülete előtt pedig
ismét elhangzottak a „Minden székely felelős minden székelyért”, „Beke István ártatlan”,
„Hazug SRI” rigmusok. Szerdán a főszervező Bedő Zoltán mellett Gazda Zoltán, a
Sepsiszéki Székely Tanács elnöke is beszédet mondott a főtéren. Gazda úgy fogalmazott, az
elmúlt évtizedekben a legnagyobb terrorcselekményeket a román hatóságok követték el, és
úgy véli, Bekét mondvacsinált okok miatt hurcolták meg.

Hivatalosan is Kiss Imre a Kovászna megyei főtanfelügyelő
2015. december 9. – Erdély Ma, Háromszék
Négy évre szóló mandátumát kezdi meg Kiss Imre idén márciustól ideiglenesen kinevezett
Kovászna megyei főtanfelügyelő, aki a november végi versenyvizsgán nyerte el a tisztséget.
A szerződést a napokban írja alá az oktatási minisztériumban.

Dan Tanasă a csíkszeredai önkormányzatot is beperelte a feliratok miatt
2015. december 10. – Krónika
A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület és a polgármester ellen pert indító
Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) szerint a „városháza” helyett a
„polgármesteri hivatal” feliratot kell kitenni a hivatal épületének homlokzatára. A Hargita
megyei törvényszék a Krónika írásban elküldött kérésére két hét elteltével bocsátott
rendelkezésre egy, az említett egyesületet vezető „szolgálatos” feljelentő, Dan Tanasă és
ügyvédje által aláírt keresetet, mely szerint idén júliusban már kérték a felperes által
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Választások 2016 – Kisorsolták a pártok sorszámát
2015. december 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja 21-es számmal indul a választásokon, a Most-Hídé a 11-es szám.
Az Irány–Szociáldemokrácia kormányzó pártot hívei a 16-os szám alatt választhatják majd
a jövő évi választásokon. A Smer legnagyobb kihívója, a #Sieť a 20-as számot kapta. A
választásokat és a pártok finanszírozását felügyelő országos bizottság sorsolás alapján
döntött, melyik párt milyen szám alatt indulhat a választásokon.

Felvidék

törvénytelennek tartott „városháza” felirat eltávolítását az épületről, de nem kaptak
választ.

Megalakult a felvidéki magyar egyházi iskolák szakmai fóruma
2015. december 9. – hirek.sk, Új Szó
Szakmai fórumot hoztak létre a felvidéki magyar katolikus iskolák. Az egyházi
tanintézmények vezetőinek 2015. december 4-én Ipolyságon tartott szakmai találkozóját a
szükség hívta életre és a sokoldalú együttműködés lehetősége jellemezte – tájékoztatott a
találkozóról Decsi Katalin, a Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont
igazgatónője.

A Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően új ablakokat kapott a szilicei óvoda
2015. december 9. – hirek.sk
Hosszú évek próbálkozása után Szilice község önkormányzata pályázati forrást nyert a
helybéli óvoda lépcsőházának régi, elöregedett nyílászáróinak cseréjére. A Bethlen Gábor
Alap 100 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az óvodát. A pályázat
elsődleges célja volt, hogy az óvoda hőszigetelő képességét növelje, ami által az
önkormányzat energiát, illetve üzemeltetési költséget takaríthat meg.

Kövér László Csallóközcsütörtökbe látogat
2015. december 9. – Felvidék Ma
Csallóközcsütörtökben a Fehér Kereszt szakrális emlékmű újraszentelésére december 11én, pénteken kerül sor. Csallóközcsütörtök polgárait az a megtiszteltetés éri, hogy az
ünnepségre ellátogat Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is, aki személyes
támogatója volt a szoborfelújításnak.

Szávay Dunaszerdahelyen marad, ha törik, ha szakad
2015. december 9. – Új Szó
Szávay István, a Jobbik magyarországi országgyűlési képviselője. A képviselő értékelte a
néhány hónapos tevékenységet és leszögezte, hogy nem zárja be az irodát. „Nagyon

4

2015. december 9. – Új Szó
A magyar pártokon kívül is van „élet”, derül ki a 2016-os parlamenti választásokon induló
pártok jelöltlistáiból. Bár jövő márciusban 1994 óta először száll versenybe kettőnél több
magyar párt a szavazatokért, ismert magyarok neve felbukkan egyéb pártok jelöltjei között
is. Az egyik legelőkelőbb pozíció Cséfalvay Katalinnak jutott, aki a Sieť alelnöke, és a párt
listáján az 5. pozíciót kapta. A Sieť listáján a 15. helyet kapta a Kassa-vidéki Kenyhec
község független polgármestere, Konkoly József. A Sieť listájának 25., tehát szintén
viszonylag attraktív helyén indul Nagyfödémes polgármestere, Gőgh Ferenc, aki 2014-ben
függetlenként, az MKP támogatásával nyerte meg a polgármester-választást. Az OĽaNO–
NOVA listán ott van Grendel Gábor, aki a kezdetektől Daniel Lipšic pártjának egyik
alapembere.

Megkezdődött az MNT, a VaMaDiSz és a VIFÓ idei tájékoztató körútja
2015. december 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Megkezdte idei felsőoktatási tájékoztató körútját a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági
Magyar Diákszövetség és a Vajdasági Ifjúsági Fórum, amelyeknek illetékesei a következő
hetek során 36 középiskola összesen közel 1300 magyar ajkú diákját keresik fel. A körút
nyitóállomása a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola volt, ahol az illetékesek az
itthoni továbbtanulás előnyeit, köztük az egyetemek és főiskolák kínálatát, az elszállásolási
és étkezési lehetőségeket, valamint az ösztöndíjazási lehetőségeket ismertették a
diákokkal, külön kitérve a Magyar Nemzeti Tanácsnak a diákok itthon maradását szolgáló
komplex ösztöndíjprogramjára is, amelynek részét képezi a felvételi felkészítő, az
ösztöndíjazás, a mentori-demonstrátori program, a szerb nyelvi felzárkóztató képzés, a
kollégiumi rendszer, valamint az elhelyezkedést segítő program is.

Felvidék

Magyarok a szlovák pártok listáin

Vajdaság

sajnálom, hogy a magyar kormány provokációnak minősítette ezt az irodát” – mondta
Szávay. Hozzátette, hetente néhány lakos felkeresi a fogadóirodát. „Ennek az irodának van
értelme és létjogosultsága. Nem avatkoztunk be Szlovákia belügyeibe és nem
veszélyeztettük Szlovákia területi épségét. Sok megkeresést kaptam” – közölte a képviselő.

Tóthfalusiak Magyarkanizsán
2015. december 9. – Pannon RTV
Nyílt fórumon mutatkozott be a magyarkanizsaiaknak kedden este Tóthfalu. Az Ifjúsági
Otthonban megjelent érdeklődők a település turisztikai kínálatát és idegenforgalmi
fejlesztési elképzeléseit ismerhették meg. Tóthfalu tájházzal, szoborparkokkal, hatalmas
turul-madár szoborral és egyedülálló arborétummal várja a turistákat. Új látványosságuk a
Duna-makett lesz, ami Bezdántól a Vaskapuig mutatja be folyó mellett található
történelmi építményeket. Lékó Lajos, gazdaságfejlesztési tanácsadó.
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Vidékünk fejlődéséért dolgoznak – Önkormányzati dolgozók napja
2015. december 9. – Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net
A demokratikus jogállam alappillérei az önkormányzatok. Mivel fontos a demokrácia
fejlesztése és az állam megerősítése, Ukrajna elnökének rendelete alapján minden év
december 7-én ünnepeljük Ukrajna önkormányzatainak napját. A Beregszászi Járási
Tanács képviselői a közigazgatási hivatal munkatársaival, a járás településeinek
polgármestereivel és jegyzőivel közösen méltatták szakmai ünnepüket Jánosiban, a
Helikon Hotelben. Az ünnepségen jelen volt Erdei Péter beregszászi magyar konzul,
Brenzovics László, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselője, a KMKSZ elnöke, valamint
a megyei képviselők közül Orosz Ildikó, Gulácsy Géza, Péter Csaba és Tóth Miklós.

Vajdaság

2015. december 9. – Magyar Szó
A helyi önkormányzatok pénzeléséről szóló törvénytervezet csökkenti az önkormányzatok
szerzett jövedelemforrásait. A jövedelemadónak eddig a 80 százaléka maradt az
önkormányzatoknál, a törvénytervezet szerint ez már csak 50 százalék lesz. Tegnapi
sajtótájékoztatóján Vass Tibor, a VSZL képviselője a nagybecskereki vkt-ben arra
figyelmeztetett, hogy ha ezt a törvénymódosítást elfogadják, akkor ezzel tovább
degradálódik Nagybecskerek és még inkább zsugorodik az önkormányzatok autonómiája
és önállósága. Szerinte különösen az jelent veszélyt, hogy az eddigi legbiztosabb
jövedelemforrás egy részétől fosztják meg az önkormányzatokat. A községek és a városok
helyzetét csak rontja az a tény, hogy kilátásba helyezték a tartományi költségvetés
csökkentését is.

Kárpátalja

Vass Tibor (VSZL): „Degradálják az önkormányzatok autonómiáját”

A politika a kompromisszumokról szól – Interjú Barta Józseffel
2015. december 9. – Kárpátalja
A hetedik összehívású Kárpátaljai Megyei Tanács Barta Józsefet, a KMKSZ alelnökét, a
„KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt megyei listavezetőjét választotta a testület első
elnökhelyettesévé. Barta Józseftől közvetlenül a megválasztását követően kért interjút a
Kárpátalja hetilap. A KMKSZ alelnöke elmondta: „Vannak olyan, csak a kárpátaljai
magyarság számára fontos célok az oktatásügyben, nyelvi és kulturális kérdésekben stb.,
amelyeknek a megyei tanács elé terjesztése konkrét tervekkel és elképzelésekkel nagyon
fontos a közösségünk számára. Most úgy látom, a kialakult helyzet lehetővé teszi, hogy
érdemben meg tudjunk küzdeni céljainkért.”
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2015. december 9. - Népújság
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) keddi, 4. rendkívüli
ülésén három fontos témakört tárgyaltak meg. Míg a napirenden a kulturális felhívásra
beérkezett pályázatok elbírálása szerepelt, de a már lezárult felhívást a tanács visszavonta,
s módosítva újra kiírja. A tanács nem hagyta jóvá a Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet (MNMI) 2016-os költségvetését, utolsó témaként pedig pozitívan véleményezte a
70:30 százalékos nemzetiségi támogatás-megosztást szorgalmazó kormányrendeletet.

Muravidék

A művelődési intézetnek új költségvetést kell készítenie

A kőnél is maradandóbb
2015. december 9. - Népújság
Szombaton szoboravatással és dokumentum-játékfilmmel emlékeztek a város polgárai és
az egyházi személyiségek Kultsár György alsólendvai protestáns íróra és prédikátorra,
illetve Postillák című könyvének 16. századi megjelenésére. A rendezvényeken a 300 évig
uralkodó lendvai Bánffy család művészet- és kultúrapártoló szerepéről is szóltak, akik
udvari tanítójuk, prédikátoruk számára vándornyomdászt is hozattak.

2015. december 9. - Népújság
A Szlovén Foglalkoztatási Intézet „Első kihívás” elnevezésű felhívásában a mintegy 20,7
millió eurós keretből 2859 fiatal álláskereső foglalkoztatására tett közzé felhívást. A
foglalkoztatási támogatás Kelet-Szlovéniára érvényes, de tudni kell, hogy e régióhoz a 12
statisztikai régió közül a Muravidékkel együtt nyolc régió tartozik

Őrvidék

„Első kihívás” – a fiatalok foglalkoztatásáért

2015. december 9. - Volksgruppen
Az advent jegyében telik az év utolsó csütörtöki, kötetlen találkozója a Közép-Burgenlandi
Magyar Kultúregyesületnél, de a magyar vegyeskórus templomi koncertjére és
pásztorjátékkal egybekötött karácsonyi ünnepségre is várják a tagokat, családokat és
barátokat.

Amerikai nyugati parti zsidó intézmények és a magyar közösség képviselőivel
találkozott Takács Szabolcs
2015. december 9. – MTI
Az Egyesült Államok nyugati partvidékének befolyásos zsidó intézményeinek és
szervezeteinek vezetőivel, valamint a helyi magyarság képviselőivel találkozott az elmúlt

Egyesült Államok

Advent a pulyai magyaroknál
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November utolsó hétvégéjén rendezték meg Clevelandben az 55. Magyar
Kongresszust
2015. december 9. – Nemzeti Regiszter
November utolsó hétvégéjén rendezték meg Clevelandban a nagy múltú 55. Magyar
Kongresszust, a Magyar Társaság rendezvényét. A Magyar Társaság 1949-ben alakult az
ausztriai menekülttáborokban, majd Nádas János alapította újra, amikor Clevelandbe
került. A Magyar Kongresszus egy konferenciasorozat, amelyben előadások követik
egymást a magyar kultúráról, történelemről, aktuálpolitikai kérdésekről.

Diaszpóra

napokban Los Angelesben Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért
felelős államtitkára.

Orbán Erika: „Együtt többek lehetünk"
2015. december 9. – Nemzeti Regiszter
Orbán Erika erdélyi származású, eredeti foglalkozása unitárius lelkész. Az utóbbi években
Budapesten a Nemzetstratégiai Kutatóintézetben dolgozott. A Kőrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasaként érkezett Washington DC-be, az USA fővárosába. Részben a
kíváncsiság hozta Amerikába, részben pedig a magyarság iránti elkötelezettség.
Erdélyiként a nemzeti hovatartozás mindig kiemelten fontos szerepet töltött be az
életében. Nyolc évvel ezelőtt egy évet töltött az USA-ban, s akkor azt tapasztalta, hogy a
külhoni magyarság nagyon értékes életet él. Hajtotta a kíváncsiság , hogy megtapasztalja,
hogy milyen lehet amerikai magyarnak lenni, ahhoz képest a nem önként választott
kisebbségi léthez képest, amelyben ő nőtt fel Romániában, Erdélyben.
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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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