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Vezető hírek

Áder János: vigyáznunk kell magyarságunkra
2015. december 10. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu
Ha Európa vagy a magyarság lemond szellemi örökségéről, nemcsak önmagát veszíti el,
hanem az emberiség egy kiemelkedően fontos erőforrását is - emelte ki Áder János
köztársasági elnök a határon túli egyházi vezetők tiszteletére adott ebéden, csütörtökön a
Sándor-palotában. Az államfő a migrációs válság kapcsán felidézte: magyarként vannak
tragikus történelmi élményeink a menekülésről, és vannak tapasztalataink arról is, mivel
jár egy másik kultúrához tartozó népcsoport hirtelen megjelenése. Áder János szerint az
európai kultúra azért lehetett páratlanul sikeres, mert nemzetek, nyelvek,
gondolkodásmódok sokféleségére épült. Ennek a gazdagságnak része a magyar kultúra is fogalmazott Áder János. Ha elvész, ha Európa vagy a magyarság lemond szellemi
örökségéről, nemcsak önmagát veszíti el, hanem az emberiség egy kiemelkedően fontos
erőforrását is. Ezért kell vigyázni magyarságunkra, itthon és a világ bármely pontján hangsúlyozta.

Márton Áron-emlékévet hirdet a Nemzetpolitikai Államtitkárság
2015. december 10. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, Kormány.hu, hirek.sk, Felvidek.ma
Márton Áron-emlékévet hirdet a nemzetpolitikai államtitkárság, az idén december 24-én
induló és 2016. december 24-én záruló rendezvények között jubileumi konferenciák,
rendhagyó történelemórák és fiataloknak szóló vetélkedők egyaránt szerepelnek jelentette be Potápi Árpád János. Az emlékév azért indul december 24-én, mert akkor
nevezték ki 1938-ban Márton Áront Erdély püspökévé. A programok közül kiemelte:
szeretnék, ha augusztus 28-án, a püspök születésének 120. évfordulóján a világ összes
magyar templomában megemlékeznének Márton Áronról és a déli harangszó neki is
szólna. Az emlékév világi fővédnökének Áder János köztársasági elnököt, egyházi
fővédnökének Jakubinyi György gyulafehérvári érseket kérték fel. Az emlékév
finanszírozására 80 millió forintot különítettek el.

Terrorvád: az RMDSZ Cioloșsal és Johannisszal is tárgyalt
2015. december 10. – Krónika, transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma,
Nyugati Jelen, Bihari Napló, Magyar Hírlap
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Klaus Johannis államelnökkel és Dacian Cioloș
kormányfővel folytatott tájékoztató beszélgetést a kézdivásárhelyi terrorvádról, és levélben
tájékoztatta álláspontjáról az Európai Unió országainak bukaresti nagyköveteit. A
szövetség csütörtöki közleménye szerint Kelemen Hunor a leghatározottabban
visszautasította, hogy a román politika és média egyes képviselői a magyarság egészét
próbálják terroristaként beállítani. „Komoly aggodalomra ad okot, hogy a kézdivásárhelyi
történéseket az eljáró hatóságok nyomán a román média nagy része a kollektív bűnösség
elve alapján tálalta. Ennek könnyen belátható eredménye lehet, hogy a jogos magyar
követeléseket is veszélyként könyveli el a román társadalom” – idézett a nagyköveteknek
küldött levélből az RMDSZ közleménye.
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Nem jár fájdalomdíj a rendőrségi fenyegetésért a kétnyelvű táblákat kitevő
marosvásárhelyieknek
2015. december 10. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen
A Maros megyei törvényszék csütörtöki ítélete szerint nem jár fájdalomdíj azoknak a
marosvásárhelyi lakosoknak, akiknek tetemes bírságot helyezett kilátásba a helyi
rendőrség arra az esetre, ha nem veszik le házaikról a kétnyelvű utcanévtáblákat - közölte
honlapján a törvényszék. A bírák 12 marosvásárhelyi lakos polgári perében mondták ki az
alapfokú elutasító ítéletet. A panaszosok a számukra kilátásba helyezett bírsággal
egyenértékű fájdalomdíjat kértek a polgármesteri hivatalnak alárendelt helyi rendőrségtől.
A helyi rendőrök április végén 30 ezer és 50 ezer lej közötti bírságot helyeztek kilátásba
azoknak, akik nem távolítják el 48 órán belül házuk faláról a Civil Elkötelezettség
Mozgalom (Cemo) önkéntesei által kihelyezett kétnyelvű utcanévtáblákat.

Akadozik a csángómagyar oktatási program – a helyszínen jártunk
2015. december 10. – maszol.ro
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) optimista éves jelentéseivel
ellentétben akadozik a magyar állami támogatással működtetett Moldvai Csángómagyar
Oktatási Program. Már van olyan helyszín, ahol megszűnt az éveken keresztül működő
magyar oktatás Csángóföldön, több településen pedig a megfelelő helyiség hiánya
akadályozza az iskolán kívüli magyarnyelv-tanítást. Indult azonban magyar nyelvoktatás
olyan faluban is, ahol pár évvel korábban ez még elképzelhetetlennek tűnt. A helyszínen
járt a maszol.ro.

Tamás Sándor a zászlócsere bizonyítékait követeli
2015. december 10. – maszol.ro, transindex.ro
Mutasson be bizonyítékokat arról, hogy a román nemzeti ünnep előtti napon a
sepsiszentgyörgyi ismeretlen román katona emlékműve mellől valóban ellopták a román
zászlót és székely zászlót húztak fel helyébe - szólította fel Tamás Sándor háromszéki
tanácselnök a rendőrséget. A Kovászna megyei tanács csütörtöki ülésén Tamás Sándor
kifejtette: nem csak ő, hanem a sajtó és a közösség egy része is kétségbe vonja, hogy
valóban megtörtént a zászlócsere, ahogyan a megyei rendőrparancsnok és a prefektúra
állítja.

Beöthy Ödön-díjat kapott Érmihályfalva és Bors
2015. december 10. – maszol.ro, Bihari Napló
A Beöthy Ödönről elnevezett díjat Nyakó József, Érmiháyfalva polgármestere és Bátori
Géza, Bors elöljárója vette át ma Szabó Ödöntől, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető

3

Erdély

elnökétől. Az egykori erdélyi főkormánybiztosról elnevezett díjat tavaly alapította a Bihar
megyei RMDSZ, ezt a legjobb, példaértékű önkormányzati kezdeményezésért illetve az
elmúlt egy év kiemelkedő tevékenységéért ítélik oda.

Veszélyben három magyarlakta város jelölése a kulturális fővárosi címre
2015. december 10. – maszol.ro
Négy emberjogi szervezet kéri, hogy Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Nagybánya és Bukarest
ne pályázhasson az Európa Kulturális Fővárosa – 2021 címre. Az ActiveWatch és további
három civil szervezet szerint az említett városok méltatlanul bántak saját polgáraikkal és
lábbal tiporták az európai normarendszert. A szervezetek már el is küldték levelüket a
nemzetközi zsűrinek, amely ezekben a napokban dönt arról, hogy – a 14 jelentkező közül –
mely városok jutnak tovább a végső versenybe a kulturális fővárosi címért.

Ellenzik a Nagy Románia-térkép kifüggesztését a moldovai iskolákban
2015. december 10. – transindex.ro
Vitát gerjesztett a moldovai parlamentben a tanügyminiszter azon javaslata, miszerint
Nagy Románia-térképeket függesztenének ki az ország összes iskolájában. Az egyik
képviselőt annyira felháborította a javaslat, hogy egy térképet szét is tépett. Többen azt
kifogásolták, hogy nincs szükség unionista eszmék propagálására. A javaslatot mindössze
42 képviselő támogatta.

Kettős mérce?
2015. december 10. – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „nem szívesen lennénk szilveszterkor a román
igazságszolgáltatás illetékeseinek helyében, a jelek szerint ugyanis sokkal jobban félnek a
petárdáktól, mint attól, hogy egy dzsihadista terrorista mellettük robbantja fel magát.
Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy az európai terrorpánik közepette a
cilinderből nagy hirtelen előhúzott két romániai terrorügy kapcsán meglehetősen eltérő
döntés született”.

Felháborodott Kelemen Hunor "lecsós" megjegyzése miatt a vásárhelyi
EMNT
2015. december 10. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Nyílt levélben fejezi ki felháborodását az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei
szervezete nevében annak elnöke, Cseh Gábor Kelemen Hunor RMDSZ-elnök "lecsós"
megjegyzése miatt. Kelemen a marosvásárhelyi előválasztásokkal kapcsolatos, a Kossuth
Rádiónak tett nyilatkozatában november végén azt mondta, az előválasztást „a közös
magyar polgármesterjelölt megválasztásáért szervezték, és nem arról szólt, hogy csinálunk
egy lecsót”- írta a Krónika.

4

Erdély

Sándor Krisztina: a hatóságok öngólt rúgtak a Beke-ügyben
2015. december 10. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Sajtótájékoztatón értékelték az elmúlt időszak közéleti eseményeit az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács tisztségviselői. A marosvásárhelyi eseményen Sándor Krisztina, a
szervezet ügyvezető elnöke, valamint Tiboldi László és Cseh Gábor, az EMNT országos
alelnökei vettek részt. Az elmúlt időszakban felerősödtek a magyarellenes
megnyilvánulások, melyeket hosszan sorolt az EMNT ügyvezetője. Sándor Krisztina
elmondta: már-már napi szinten történnek olyan intézkedések a román hatóságok
részéről, melyekkel azt a látszatot próbálják kelteni, hogy a romániai magyar közösség
nem tartja tiszteletben Románia törvényeit, és veszélyt jelentenek az ország biztonságára.
Az EMNT vezetősége korábban nyilatkozatban ítélte el a békés román-magyar viszony
tudatos, az államhatalom részéről kezdeményezett aláásását, s ennek kapcsán Sándor
Krisztina kijelentette: a Kézdivásárhelyen terrorizmussal meggyanúsított Beke Istvánt is
megilleti az ártatlanság vélelme, a sajtót pedig arra kéri, hogy ennek megfelelően kezelje az
ügyet.

Már 84 értéket terjesztettek fel az Erdélyi Magyar Értéktárba
2015. december 10. – transindex.ro
84 értéket terjesztettek fel kevesebb mint egy hónap alatt az Erdélyi Magyar Értéktárba,
amelyből 25 erdélyi és 58 tájegységi jelentőségűt el is fogadott a bizottság – számolt be
december 10-én, csütörtökön Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető
alelnöke, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság november 17-én megválasztott elnöke. A
bizottság kolozsvári ülésére a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől, a Nyárádmente
Kistérségi Társulás Értéktár Bizottságától, a Szentimrei Alapítványtól és
magánszemélyektől érkeztek a javaslatok, a szervezetek az értékek kiválasztásakor a teljes
térség területi lefedésére törekedtek.

Román forradalom magyar irányítással?
2015. december 10. – Erdély Ma, Háromszék
Mérsékelt érdeklődés közepette mutatta be tegnap délután a sepsiszentgyörgyi Tortoma
Könyvesházban Szőczi Árpád újságíró a Temesvár – A romániai forradalom kitörésének
valódi története című könyvét. Az önmagát „német anyanyelvű, de magyar szívű”-nek tartó
Szőczi az 1989-es romániai rendszerváltoztatás általa kiderített háttértörténetének
felvezetőjét az ő és Hámos László szervezte 1985-ös ottawai Románia-ellenes tüntetéssel
kezdte, szólt erőfeszítéséről, hogy az amerikai közvéleményt tájékoztassa a kommunista
Romániában történtekről, és ismertette az 1988-ban a két kanadai újságíró által Tőkés
Lászlóval készített filminterjú megszervezését is.
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Bizonyítékot és a kettős mérce felszámolását kérték a Beke-ügyben

Felvidék

2015. december 10. – szekelyhon.ro
Megközelítőleg százan vonultak utcára csütörtökön ismét a karácsonyát már biztos
előzetes
letartóztatásban
töltő,
terrorizmussal
gyanúsított
Beke
Istvánért
Sepsiszentgyörgyön. A december elsejei incidensek a megyei önkormányzat ülésén is
szóba kerültek.

Smer–Most-Híd koalíció készül?
2015. december 10. – hirek.sk
Előfordulhat, hogy a 2016-os parlamenti választások után a Smer koalíciós partnere a
Most-Híd lesz majd. Az Aktuálne.sk portál értesülése szerint erről a lehetőségről egyre
többet beszélnek a kormánypártban. A „smeres“ vezetésből származó hírforrások szerint a
Bugár Bélával kötendő koalíció Robert Fico szerint is a legelfogadhatóbb megoldásnak
bizonyulna.

Semmitmondó választ adott az Aupark a Via Novának
2015. december 10. – Felvidék Ma, hirek.sk
A múlt héten kavarta fel a kedélyeket, hogy a pozsonyi Aupark öt nyelven kíván boldog
karácsonyt a vásárlóinak, arra viszont nem vette a fáradságot, hogy mindezt magyar
nyelven is megtegye. Az ügyben a Via Nova Ics konkrét lépéseket is tett, és levélben is
fordult az Aupark vezetéséhez. Az üzletközpont vezetője semmitmondó válaszlevelében
arra nem tesz ígéretet, hogy magyarul is kirakják az üdvözlő szöveget.

„A nyelvhasználat sok esetben tabutéma” - Interjú Talpas Botonddal

Vajdaság

2015. december 10. – bumm.sk
A kétnyelvűségért dolgozó szervezetek között egyedi megoldásokat választott az erdélyi
Igen, tessék! mozgalom, amely nem csupán tiltakozással, hanem pozitív motivációval,
gazdasági logika mentén próbálja meggyőzni a cégeket a kétnyelvűség előnyeiről.
Somorjáról, Marosvásárhelyről, Kolozsvárról beszélgetett a bumm.sk Talpas Botonddal, a
mozgalom vezetőjével.

Zenta: Középpontban az MNT Oktatásfejlesztési Stratégiája
2015. december 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Ma délután mutatták be a zentai Városháza dísztermében a Magyar Nemzeti Tanács új
Oktatásfejlesztési Stratégiáját az MNT elnöke közoktatási konzultatív testületének tagjai
számára, akik véleményezték is a dokumentumot, amellyel kapcsolatban javaslataikat is
megfogalmazták az MNT illetékesei felé. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

6

Vajdaság

köszöntötte az egybegyűlteket, aki a vajdasági magyar pedagógusok szakmai
elkötelezettségének fontosságát hangsúlyozta, amely nélkül szerinte lehetetlen lett volna
megvalósítani mindazt, amit a Magyar Nemzeti Tanácsnak az elmúlt időszakban sikerült
elérnie, majd a jövőbeli összefogás, illetve egymás segítésének fontosságáról beszélt a
meghívottaknak.

Ünnepel a Szó-Beszéd
2015. december 10. – Pannon RTV
Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a kishegyesiek helyi lapja, a Szó-Beszéd.
Többek között ennek apropóján a héten beindult az újság online változata. Novák Attila, a
lap főszerkesztője arról számolt be egy sajtótájékoztatón, hogy az online megjelenés
ellenére a Szó-Beszéd nyomtatott verziója sem szűnik meg. Megjelenésének gyakorisága
csökkeni fog, viszont az olvasók ezentúl időszerű és folyamatosan frissülő helyi híreket
olvashatnak az új portálon.

Mire futja a magyar állami támogatásból?
2015. december 10. – Vajdasági RTV
A magyar állam félmilliárd forintos támogatásából felújítják a szabadkai Zsinagógát,
helyreállítják a Szentháromság-szobrot és felújítják a Szent Teréz Székesegyházat. A nagy
beruházások mellett a kisebb feladatokról sem szabad megfeledkezni.

Kárpátalja

Komolyzenei tehetségkutató verseny Ungváron
2015. december 10. – MTI
Komolyzenei tehetségkutató versenyt rendeznek Ungváron szombaton, a döntőbe jutott 15
gyermeket és fiatalt a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) látja vendégül Budapesten. A
versenyt három korosztályban - az 5-9, 10-14 és 15-19 éveseknek - hirdették meg. A
nyertesek jutalomként Budapesten tölthetnek el egy hétvégét februárban, megtekinthetik a
főváros nevezetességeit és koncerten is részt vehetnek - mondta el Répás Zsuzsanna, az
MMA Nemzetközi és Határon Túli Ügyek Főosztályának vezetője a csütörtöki
sajtótájékozatón Budapesten. Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára emlékeztetett:
idén júniusban jótékonysági napot rendezett az MMA a Pesti Vigadóban, az összegyűlt
több mint 1,2 millió forint adományt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
által megjelölt alapítványnak adták át.
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Lendván is megnyílt a Magyar Nemzeti Kereskedőház irodája

Horvátország

2015. december 10. – MTI, Magyar Nemzet, Muravidéki Magyar Rádió
Lendván nyitotta meg tizedik külföldi irodáját a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH).
Az intézmény közleményében ismerteti: a kormány külgazdasági stratégiájának alapvető
célkitűzése, hogy Magyarország és a szomszédos államok magyarlakta területei, valamint
Magyarország és Lengyelország között még szorosabbra fűzze a kétoldalú gazdaságikereskedelmi kapcsolatokat.

Az 1944-45-ös délvidéki vérengzés drávaszögi magyar áldozataira emlékeztek
Csúzán
2015. december 10. – Huncro.hr
A Hegyalja Magyar Ifjúsági Egyesület megemlékezést szervezett Csúzán az 1944-45-ös
délvidéki vérengzés drávaszögi magyar áldozatai tiszteletére. Megkoszorúzták a 2.
világháború csúzai áldozatainak emléktábláját, majd dr. Horvát László tartott előadást
Magyar áldozatok és a magyarság „vándorlásai” Horvátországban a 2. világháború végén
és után címmel.

Megyék versenye 2015: a legjobb határon túli csapat Eszék-Baranya megye
együttese lett
2015. december 10. – Huncro.hr
A múlt héten rendezték meg a KKVHÁZ Megyék Versenye 2015 döntőjét Budapesten, ahol
a megyék 5 fős csapatokkal vehettek részt. A verseny idei témái az exportképesség és a
pályázatok voltak. Az októberben indult megmérettetést végül Vas megye nyerte, a legjobb
határon túli együttes pedig Eszék-Baranya megye csapata lett, melynek tagjai a Magyar
Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózata eszéki
irodájának a szervezésében vettek részt a versenyen.

Folyamatosan újul meg a vukovári magyarok székháza
2015. december 10. – Huncro.hr
A vukovári magyar szervezetnek 2013-ban sikerült egy házat vásárolnia, amelyet azóta
folyamatosan építenek, szépítenek. Hogy mennyire fontos ez az épület az ottani magyarok
számára, az is mutatja, hogy számos dolgot társadalmi munkában végeztek. Igyekezetüket
értékelte a magyar állam is, amely különböző forrásokból, pályázati lehetőségek révén
anyagilag is támogatta a felújítást. Ebben az évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél
megpályázott összegből különböző konyhai felszereléseket vásároltak, megépítették a
fűtésrendszert és az épület két helyiségét is felújították.
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Könyvek otthonról - haza - Folytatódik a Mikes Kelemen Program New
Brunswickban
2015. december 10. – Nemzeti Regiszter
„Szerteszét a világon mindenütt élnek magyarok. Magyarság azonban csak egy van, s a
magyar nemzet – mely e kulturális sorsközösségben létrejött – egységes, bár részei a
világon sokfelé élnek” – fogalmazza meg az összetartozás lényegét a külhoni magyar
diákok számára készült nemzetismereti tankönyv.

Az 55. Magyar Kongresszus előadói
2015. december 10. – Nemzeti Regiszter
A clevelandi 55. Magyar Kongresszus előadóival – Szebényi Ferenccel, Magyarország
chicagói főkonzuljával, Dr. Szakály Sándorral, a VERITAS Történetkutató Intézet
főigazgatójával és Záhonyi Botond angol történésszel – a Bocskai Rádió riportere készített
interjút.
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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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