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2015. december 13. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, nol.hu, mno.hu, atv.hu, Magyar
Hírlap
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Fidesz XXVI. kongresszusán
felidézte a legfontosabb kormányzati intézkedéseket. Semjén Zsolt kiemelte, hogy
megalkották a nemzeti alaptörvényt, és lemosták 2004. december 5. szocialista és liberális
nemzetárulásának szégyenét: az elszakított területek magyarságának megadták az
állampolgárságot, megvalósítva ezzel a nemzet közjogi egyesítését. Brenzovics László, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a külhoni magyarság nevében háláját
fejezte ki a kormánynak azért, amit tettek és tesznek a kárpátaljai magyarságért és a
magyar nemzetért. Olyan intézkedéseket hoztak, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a Kárpát-medencei magyarság fennmaradjon, újra teremtették a nemzeti gondolatot
- mutatott rá.

Vezető hírek

Semjén Zsolt: példátlanul sikeres a Fidesz és a KDNP szövetsége

Kövér: ostrom alatt állnak az európai alapértékek
2015. december 11. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma
Ostrom alatt állnak az európai alapértékek, a kereszténység és a nemzeti gondolat jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke pénteken Csallóközcsütörtökben, ahol
ünnepi beszédet mondott a felújított Fehér Kereszt helyi szakrális emlékmű ünnepélyes
felavatásán. Az Országgyűlés elnöke beszédében felsorolta a település története során ott
felállított szakrális emlékműveket, rámutatva: azok többek műemléknél, mivel a közösség
magyar és európai sorsának útjelző kövei. Kövér László kiemelte: nem véletlen, hogy ma
Európa önazonosságának két alapja - a keresztény értékrend és a nemzeti gondolat –
„támadás alatt áll”, mivel - mint fogalmazott - napjainkban a fizikai erőszakot megelőzi a
szellemi erőszak, a közösségek alávetése az azonosságtudatuk megtörésével kezdődik.
Kifejtette: ennek a szellemi erőszaknak áldozataivá válhatnak az európai nemzetek, ha
nem ismerik fel egymásrautaltságukat és sorsközösségüket.

Ficóék elszlovákosítanák Szencet és Somorját
2015. december 11. – Új Szó
2020-ig legalább 5 ezer új bérlakást akar felépíttetni a Smer, ha kormányon marad. Erre
pedig a felmérések alapján jó esélye van. A kormánypárt által bemutatott úgynevezett
harmadik szociális csomag része lenne a lakásépítési projekt. Ficóék szerint ott kell a
bérlakások építését államilag támogatni, ahol erőteljes gazdasági növekedés van. Ez főként
a fővárosra érvényes, ám a Smer nem tervez Pozsonyban fejleszteni. „Főként a szatellit
városokban készülünk építkezni” – mondta a miniszterelnök. Például Szencen, de ha
megépül az R7-es tervezett vonala, akkor hamarosan Somorja is sorra kerülhet, hiszen
szintén közel van a fővároshoz. Egy ilyen projekt teljesen megváltoztatná a magyar
nyelvhatáron lévő települések nemzetiségi összetételét is – nem éppen a magyar közösség
javára. Nem először lenne így, a szocialista városfejlesztések egyik „mellékhatása” is ez
volt.
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2015. december 11. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, szekelyhon.ro,
Krónika, Nyugati Jelen, Magyar Nemzet
A székely zászlót szavazta meg a megye hivatalos zászlójának Hargita megye tanácsa. A
Borboly Csaba tanácselnök előterjesztette tervezet öt zászló-variánst javasolt, ezek közül a
székely lobogót választották a megyezászlónak az önkormányzat képviselői. Egyik román
liberális képviselő javasolta, hogy a lobogóra a helyi románságot jelképező tölgyfalevél is
kerüljön fel, ezt azonban leszavazták. A román tanácsosok megpróbálták elhalasztani a
határozattervezet megtárgyalását annak érdekében, hogy alaposan meg lehessen vitatni a
megyezászlót.

Erdély

A székely zászlót választották Hargita megye hivatalos lobogójává

Négyen versenyeznek tovább a kulturális fővárosi címért
2015. december 11. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro
Négy romániai város, Bukarest, Nagybánya, Kolozsvár és Temesvár pályázhat az Európa
Kulturális Fővárosa címre 2021-ben – jelentették be pénteken a román kulturális
minisztériumban. A négy városon kívül Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Gyulafehérvár,
Arad, Bákó, Brassó, Brăila, Craiova, Jászvásár és Suceava pályázott még.

A harmadik székely kongresszus megszervezésére készül az SZNT
2015. december 11. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) arra készül, hogy 2016-ban megszervezi a harmadik
székely kongresszust – jelentette be Izsák Balázs, az SZNT elnöke pénteken egy
sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón. Az elnök hozzátette, a rendezvénnyel a tudományos
elitet kívánják megszólítani, és arra kérte a Székelyfölddel foglalkozó kutatókat, hogy már
most kezdjenek készülni a seregszemlére. „Meg tudna-e élni a saját erőforrásaiból az
autonóm Székelyföld? Mi most a régió valós gazdasági helyzete? Székelyföld értékei
milyen arányban vannak helyi tulajdonban? Mit kell tenni azért, hogy a gazdasági fejlődés
ne változtassa meg Székelyföld arculatát?” – sorolta azokat a kérdéseket, amelyekre a
kongresszusnak kellene tudományos választ adnia.

Nem „barátkozna” Budapest V. kerületével Árus Zsolt
2015. december 11. – Krónika, szekelyhon.ro
Nyílt levélben rója fel Gyergyószentmiklós képviselő-testületének Árus Zsolt azt, hogy nem
történtek lépések a város és Budapest V. kerület közti testvérvárosi szerződés felbontására.
Nyáron Árus beadványt nyújtott be a városházára, ahol annak aláírói kérték a
szerződésbontást. A beadványban és a most megfogalmazott nyílt levélben a
szerződésbontás indokaiként sorolja, hogy amikor Mezei János a két önkormányzat közös
cége, a Monturist átvilágítását, illetve vezetőjének a leváltását kezdeményezte, akkor a
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Közös kisebbségvédelmi fellépést sürget az EMNT
2015. december 11. – Krónika
Az elmúlt időszakban felerősödtek az alkotmányt és a kisebbségi jogokat sértő,
antidemokratikus, magyarellenes megnyilvánulások Erdély-szerte – vélekedett Sándor
Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) országos ügyvezető elnöke,
valamint Tiboldi László és Cseh Gábor alelnök. A nemzeti tanács vezetői csütörtökön
Marosvásárhelyen tartottak sajtótájékoztatót, amelyen kifejtették: a kézdivásárhelyi Beke
István ellen indított eljárás és terrorvád, a Csibi Barna és a Kárpátia zenekar énekesével
szembeni vádak, a Bihar megyei törvényszék zászlóügyben hozott ítélete, a csíkmadarasi
zászlóügy, valamint a csíkkozmási községháza magyar feliratának eltávolítása érdekében
indított akció is a magyarellenes intézkedések sorába tartozik.

Erdély

„testvérönkormányzat” a cégvezető oldalára állt, és tétlenül nézte, hogy ez akadályozza az
átvilágítást.

Kelemen: visszaszerezzük Szatmárnémetit
2015. december 11. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
„Szatmárnémetit vissza akarjuk nyerni, vissza tudjuk szerezni. Magyar ember vezetheti ezt
a várost, ha felismerjük ezt a fontos lehetőséget. 2016-ban Kereskényi Gábor győzelmét
minden szatmárnémeti magyar embernek támogatnia kell, közösen kell akarnia a
változást. Mindenki segítségére szükség lesz, és elsősorban azért, hogy a magyarság ismét
itthon érezhesse magát ebben a városban” – mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az
ünneplő hallgatóságának az RMDSZ Szatmárnémeti szervezetének 25. évfordulóján
december 10-én, csütörtökön.

Vessenek véget Székelyföld megbélyegzésének
2015. december 11. – Erdély Ma, Háromszék
Vessenek véget Székelyföld és az erdélyi magyarság megbélyegzésének! – fakadt ki Tamás
Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a közgyűlés tegnapi soros ülésén. Előzőleg
Kulcsár-Terza József figyelmeztetett arra, hogy nem normális az a folyamat, ami az utóbbi
időszakban a megyében zajlik.

Szőke Domokos: „A legnehezebb az igazságtalanságot elviselni”
2015. december 11. – maszol.ro
Csíkszereda tisztségéből felfüggesztett alpolgármestere, Szőke Domokos várja, ahogyan a
gyerekei is mondják: mikor engedi már az ország, hogy dolgozzon a városnak. A maszol.ronak adott interjúban azt is elmondta: tanulságos leckeként próbálja felfogni a helyzetét, és
igyekszik folyamatosan képben maradni a város közigazgatásában történő fejleményekkel,
hogy visszatérésekor – amiben bízik –, folytathassa a munkáját.
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2015. december 11. – Nyugati Jelen
Winkler Gyula EP-képviselő csütörtök este tájékoztatta az Európai Néppárt Politikai
Közgyűlésének Brüsszelben tanácskozó tagjait arról, hogy Romániában, az elmúlt időszak
eseményei a bizalom megromlásához vezetnek a román többség és a magyar kisebbség
között. Winkler szerint az interetnikai kapcsolatok szempontjából Romániát jó ideje,
„rossz közhangulat jellemzi”, és a december elsején, a román nemzeti ünnep alkalmával,
Kézdivásárhelyen történt sajnálatos incidenst, rendkívül veszélyes módon felhasználják „a
teljes magyar közösség megbélyegzésére”.

Erdély

A többség és kisebbség közötti bizalom megromlásához vezetnek a Romániai
fejlemények

Sógor: a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülését figyelő monitoringrendszerre van szükség
2015. december 11. – transindex.ro, Nyugati Jelen
A jogállamiság és az alapvető szabadságjogok helyzetének állandó nyomon követését
sürgeti az Európai Parlament Állampolgári jogok, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE),
erre vonatkozóan előkészítés alatt van egy, a témával foglalkozó jelentés. Sógor Csaba
szerint olyan monitoring-rendszerre van szükség, amely a nemzeti kisebbségek jogainak
érvényesülését is figyelemmel kíséri.

Újabb felvonulás a terrorizmussal vádolt vármegyésért
2015. december 11. – szekelyhon.ro
Napról-napra kevesebben tüntetnek, pénteken már alig százan követeltek igazságot a
terrorista merénylettel gyanúsított Beke Istvánnak, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom kézdivásárhelyi elnökének.

Román és magyar autonómiamozgalmi összefogást szorgalmaztak
2015. december 12. – Krónika, MTI
Az erdélyi autonómiamozgalom román és magyar képviselőinek az összefogását
szorgalmazták az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által szervezett brassói román–
magyar kerekasztal-beszélgetés résztvevői. Bakk Miklós politológus arra hívta fel a
figyelmet a beszélgetésen, hogy a romániai társadalom széles rétegei érzik úgy, rés
keletkezett a romániai politikai struktúrában, ahová új üzeneteket megfogalmazó
szereplők törhetnek be. Hozzátette: az erdélyi autonómiát zászlajukra tűző mozgalmak
strukturálódása folyamatban van.

Tőkés Partium zászlaját is kitűzte váradi irodájára
2015. december 12. – Krónika, Erdély Ma, Bihari Napló
Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke
pénteken este kitűzte nagyváradi parlamenti irodájának homlokzatára a Partium
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Erdély

lobogóját. A régió zászlaját és címerét a Partiumi Autonómiatanács (PAT) május 16-i
küldöttgyűlésén fogadták el. Mind a zászló, mind a címer fehér mezőben piros kettős
keresztet és négy piros vízszintes csíkot tartalmaz. „Az akció azt volt hivatott jelképezni,
hogy ennek a szolidaritásnak és szabadságvágynak most különösen meg kell nyilvánulnia,
ugyanis épp ezekben a napokban-hetekben élénkült meg az a vehemens magyarellenes
kampány, amelyet a mindenkori román hatalom hovatovább egy évszázada folytat, kisebbnagyobb intenzitással" – hangzott el a zászlókitűzést megelőző sajtótájékoztatón.

Kifogásolta a Hargita megyei prefektus, hogy elfogadták megyezászlónak a
székely zászlót
2015. december 12. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Adrian-Jean Andrei, Hargita megye prefektusa szombaton kifogásolta, hogy a megye
önkormányzata az előző napon a székely zászlót fogadta el a megye zászlajának. A
prefektus az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elsősorban azt kifogásolta, hogy a
zászlóba nem foglalták bele a székelyföldi megye román közösségének a jelképeit is.
„Megengedhetetlen, hogy a megyei tanács határozata ne legyen tekintettel Hargita megye
valamennyi lakosának az érdekére” - nyomatékosította a prefektus. Hozzátette, a
megyezászlóról szóló határozatot egyelőre csak tervezetnek kell tekinteni. A törvény
értelmében a közigazgatási egységek által elfogadott zászló azt követően válik hivatalossá,
hogy a Román Akadémia heraldikai bizottsága véleményezi, és a kormány határozatot
fogad el róla.

Közelebb az emberekhez a honosítás
2015. december 12. – Erdély Ma, Népújság
Tiboldi László EMNT-alelnök csütörtökön Marosvásárhelyen, az EMNT honosítási
irodájában Sándor Krisztina ügyvezető elnökkel és Cseh Gáborral, az EMNT Maros megyei
elnökével tartott közös sajtótájékoztatón a honosítási eljárás eddigi eredményeiről számolt
be. Elmondta, 2011 óta, amióta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács stratégiai partnere a
magyar kormánynak a honosítási tevékenység területén, az Erdély-szerte 31 irodában zajló
eljárás során több mint 231 ezer embernek segítettek a honosítási eljárásban, illetve az
utóbbi egy év alatt több mint 28 ezer személynek segítettek az anyakönyvi iratok (születési,
házassági anyakönyvi kivonatok) beszerzésében.

Magyarnyelv-használat: megalázó döntések
2015. december 13. – Erdély Ma, Erdélyi Napló
Még kisebb vihart sem kavart a romániai magyarság körében a Hargita Megyei
Törvényszék döntése, miszerint el kell távolítani a Községháza feliratot a Csíkkozmás
Polgármesteri Hivatal homlokzatáról. A megfellebbezhető döntést a polgármester szó
nélkül végre is hajtotta.

6

Érsek Árpád: A kisebbségi nyelvű közlekedési táblák megjelenítéséről
megfeledkeztek
2015. december 11. – bumm.sk, Új Szó
A Szlovák Útkezelő Vállalat internetes oldalán hozták nyilvánosságra a közúti útbaigazítás
jelzéseinek véleményeztetési eljárás alatt lévő mintalapjainak javaslatát, amelyek a SZK
Közlekedésügyi, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma jóváhagyását követően 2016.
július 1-jén lépnek érvénybe. A mintalap azon része, amely a közúti jelzések a nemzeti
kisebbségek nyelvén való grafikai megjelenítésének részleteit tartalmazza azonban
hiányzik – hívta fel e hiányosságra a figyelmet Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője.
Érsek az ügyben interpellálta Ján Počiatek közlekedésügyi minisztert.

Erdély

2015. december 13. – Krónika, szekelyhon.ro
Háromszéki fiatal vállalkozókat díjazott a hétvégén a fennállásának hatodik évfordulóját
ünneplő Junior Business Club (JBC). A szombati rendezvényen Karácsony Zsolt, a JBC
elnöke elmondta, céljuk a vállalkozó szellemű fiatalok szakmai támogatása, információs
hálózatot építettek ki, gyorsan juttatják célba az elsőkézből származó adatokat.

Felvidék

Kevés székely fiatal vállalkozik

Focus: Hét párt jutna be a parlamentbe
2015. december 11. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A Focus közvélemény-kutató ügynökség legújabb felmérése szerint bár gyengült a Smer,
még mindig ő nyerné a választásokat 38,4 százalékkal. Második helyen a Háló végezne
13,4 százalékkal, a harmadik KDH 7,4 százalékot szerezne. A parlamentbe szintén
bekerülne a Híd 6,6 százalékkal, az OĽaNO-NOVA 6,4 százalékkal, az SNS 6,3 százalékkal
és az SaS 5,3 százalékkal. A parlament kapui előtt maradna 4,2 százalékkal az MKP.

Farkas Iván: 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve lesz
2015. december 11. – hirek.sk
Magyarország kormánya magyar kereskedelmi irodákat nyit szerte a Kárpát-medencében,
számarányunkhoz képest a legsűrűbb hálózat éppen Szlovákiában jön létre. Kassán és
Dunaszerdahelyen az irodák már megnyíltak, hamarosan megnyílik az érsekújvári,
rimaszombati, királyhelmeci, majd később a párkányi és ipolysági központ is –
tájékoztatott Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke.

A Fiatal Függetlenek semmiképp sem engednek a 21-ből
2015. december 12. – hirek.sk
Párton kívüli jelöltként polgári aktivisták is felkerültek a Magyar Közösség Pártja
választási listájára. A 2016. március 5-ei parlamenti választásokon a magyar párt listáján
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Felvidék

Fiatal Függetlenek néven induló csoport négy tagja: Orosz Örs, Zachar Pál, Bóna Zoltán és
Bauer Ildikó. A hirek.sk portál Orosz Örst kérdezte a pártválasztással kapcsolatos döntése
okairól, az MKP-val való együttműködésről és leendő politikai tevékenységével összefüggő
terveiről. Orosz Örs szerint biztosak lehetünk abban, hogy a Szlovák Nemzeti Párt (SNS)
újbóli bekerülésével fel fog értékelődni az erős magyar érdekképviselet fontossága. „Egy 68 százalékos SNS-t csak egy 6-8 százalékos MKP tud féken tartani. Arra kérem a kedves
olvasókat, hogy márciusban ezt is vegyék figyelembe!” – mondta Orosz Örs.

Végre kétnyelvű hírek is megjelentek az STK Somorja honlapján
2015. december 12. – Felvidék Ma
Somorján lassan, de biztosan kezd működni a kétnyelvűség, igaz, nem mindenhol, de egyegy területen mindenképp. Most például a helyi fociklub, az STK Somorja weboldalán
jelent meg az utolsó három cikk magyar verziója is. A klubot az utóbbi években gyakran
érték vádak, hogy ignorálja a kétnyelvűséget. A tavaly novemberben megválasztott
képviselő-testület idén januárban megszavazta, hogy a szerződésbe, melyet a város a
klubbal köt, kerüljön bele az is, hogy az STK Somorja minden felületen, két nyelven
kommunikáljon a szurkolókkal és a polgárokkal.

Csáky: migrációs témában az unióban nagy a fejetlenség
2015. december 13. – hirek.sk, Új Szó
Migrációs témában az unióban nagy a fejetlenség, kapkodás, tehetetlenség, még a németek
is talajt vesztettek - mondta Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti
képviselője a MR1 Európai idő című műsorában vasárnap. Kovács István, az Alapjogokért
Központ kutatási igazgatója a rádióműsorban arra hívta fel a figyelmet: az EU nem
szívesen foglalkozik az őshonos kisebbségek problémáival, mert ez nemzetállami
megközelítéseket vonna maga után. Arra a műsorvezetői felvetésre, vajon mikor lesznek
legalább olyan fontosak az EU számára az itteni, őshonos kisebbségek, mint az ideérkező
migránsok, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász úgy reagált: majd akkor, ha olyan
eltökélt vezetői lesznek az uniónak, mint a magyar vezetők.

Farkas Iván: Az MKP parlamenti választási listája az összefogás listája
2015. december 13. – Felvidék Ma
„Nem vagyunk másodrendűek és nem akarunk másodrendű polgárokként élni
Szlovákiában” – mondja Farkas Iván, Muzsla polgármestere, aki az MKP választási listáján
a 3. helyet foglalja el. „A most végződő négy éves választási időszakban azok, akik
szülőföldünk lakosságát is képviselik, mindössze két témában próbálkoztak közösségünk
érdekérvényesítésével. Megpróbálták a vasút többnyelvűsítését és a kisebbségi kulturális
alap létrehozását. Mindkettőben kudarcot vallottak. Ehhez nem fűzhető több kommentár,
az eredmény, pontosabban az eredménytelenség magáért beszél. Az MKP képviselőiként
természetesen jóval több témakörben tettük volna le a voksunkat, közösségünk és
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Bővül Kotleba köre
2015. december 13. – Új Szó
Magyar Kotleba-szimpatizánsok is vannak a Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽS NS) választási
jelöltlistáján. A 21. helyre az a krasznahorkaváraljai Szaniszló István került, akivel Kotleba
a vár leégése utáni „bevetésén” barátkozott össze. Kotleba 2012-ben felkarolta azoknak a
krasznahorkaváraljaiaknak az ügyét, akik rendezni akarták a helyi romatelep
tulajdonviszonyait. Szaniszló telekhez juttatta Kotlebát a romatelepen. Jó viszonyukat
jelezte az is, hogy Szaniszló tolmácsolt Kotlebának nemrég, amikor Bősön járt tüntetni
nacionalista támogatói élén.

Felvidék

szülőföldünk érdekében jóval több javaslattal éltünk volna. Mind társadalmi, mind
gazdasági területen” – mondta a Felvidék Ma portálnak adott interjúban Farkas Iván.

Halk fojtás
2015. december 12. – Vig György – Magyar Nemzet
Szarka Tamás a felvidéki Ghymes zenekar frontembere nyilatkozott a Magyar Nemzetnek
a felvidéki magyarokról, illetve első zenekarukról. Mint elmondta nem újdonság már, hogy
rohamosan fogy a magát magyarnak valló magyar. „A jelentős rész a többséghez akar
tartozni, szóval van egy halk fojtás.” Kisgyerekkorban már eldőlhet, hogy a magyarul
beszélő gyermek, ha akcentusa, vagy magyarsága miatt nem tud beilleszkedni, akkor
felteszi a kérdést, hogy miért is jó ez neki. Véleménye szerint ha anyanyelvén tanulná a
tantárgyakat és a szlovákot is „oldalágon” felvenné, akkor lennének sikerélményei a
szlovák nyelvű iskolákban is.
(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. december 12-i számában
olvasható.)

2015. december 12. – Varga Attila – Magyar Nemzet
A szlovákiai Somorján anyanyelvének használata miatt bocsátottak el egy cipőbolti
dolgozót – robbant közelmúltban a hír. A felháborodás olyan mérvű lett, hogy a
Deichmann dél-szlovákiai kampányba kezdett: plakátjainak tartalma szerint
nyelvhasználati vagy nemzetiségi okokból senkinek sem mondanak fel. Orosz Csaba
somorjai alpolgármester szerint a beköltöző üzletláncok olyan menedzsereket hoznak a
térségbe, akiknek halvány fogalmuk sincs arról, hogy az egy magyarlakta vidék.

Zenta: Ünneplés a jubileumra való készülődés jegyében
2015. december 11. – Vajdaság Ma
Különleges hangulatú karácsonyi ünnepséget tartott ma este a zentai Városháza
dísztermében a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara Zentai Kihelyezett

Vajdaság

Szlovákcsizma
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Tagozata, amelynek karácsonyi rendezvénye már a jövő évi jubileumi programsorozat
előhírnöke is volt egyben. A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara Zentai
Kihelyezett Tagozatán jelenleg a kertészmérnök alapszakon és a környezetgazdálkodói
agrármérnök alapszakon összesen mintegy százkilencven hallgató folytatja tanulmányait,
akik közül többen is hangsúlyozták, rendkívül elégedettek az intézményben folyó munka
színvonalával, és – ahogyan fogalmaztak – büszkék arra, hogy a Zentai Kihelyezett Tagozat
hallgatói lehetnek.

Megválasztották a tartományi ombudsman két helyettesét
2015. december 11. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A tartományi parlament 2015. december 11-ei ülésén hat évre szóló mandátummal
megválasztotta a tartományi ombudsman két helyettesét. A nemzeti kisebbségek
jogvédelmével megbízott helyettes Vukašinović Éva lett, immár második alkalommal. Az
általános ügyekben illetékes helyettesnek Širková Anikót választották meg, lévén hogy az
eddigi helyettesek, Stevan Arambašić és Dragomir Sekulić második mandátuma lejárt.

Minden osztály önállóan működhet tovább
2015. december 12. – Mihályi Katalin - Magyar Szó
Az idei tanév elején életbe lépett új finanszírozási szabályzat miatt az osztályösszevonás
veszélye fenyegette a kis létszámú vajdasági magyar alsós osztályokat. Joó Horti Lívia, a
Magyar Mozgalom társelnöke az MNT szeptember 28-ai ülésén jelentette be, a mozgalom
beadvánnyal
fordul
Szerbia
Alkotmánybíróságához,
hogy
az
nyilvánítsa
alkotmányellenesnek a szabályzat bizonyos rendelkezéseit. Ezzel kapcsolatban a Magyar
Szó érdeklődésére, hogy mi lett a beadvány sorsa, érkezett-e válasz az
alkotmánybíróságtól, hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet Jerasz Anikó válaszolt.

Az egyetemi
érvényesítését

autonómia

nem

akadályozhatja

kisebbségi

jogaink

2015. december 12. – Vadócz Márk – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDisz) december 2-án diszkrimináció miatt
beperelte az Újvidéki Egyetem Jogi Karát az újvidéki Felső Bíróságon. A keresetben az áll,
hogy az egyetemi kar nem tette lehetővé a magyar diákoknak, hogy a saját anyanyelvükön
felvételizzenek, és ezzel törvény sértettek, mivel a Tartományi Képviselőház 2015. április
8-ai rendelete kötelezi őket erre. A kar nem csupán szerbiai előírásokat sértette meg ezzel,
hanem egy sor nemzetközi jogi rendelkezést is, hiszen diszkriminálta a magyar és a többi
kisebbség tagjait.
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Elhunyt Szikura József, a beregszászi Rákóczi-főiskola rektora
2015.december 12. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma
Életének 84. évében elhunyt Szikura József, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola rektora, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) külső tagja. A II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a biológia tanszék megalapítása óta annak
professzora, 2008-tól tanszékvezetője, 2011-től a főiskola rektora. Több évtizedes
tudományos, kutatói, oktatói munkássága és a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlesztése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként 2012-ben a Magyar Érdemrend tiszti
keresztjével tüntette ki Magyarország köztársasági elnöke. Szikura Józsefet a Rákóczifőiskola saját halottjának tekinti.

Vajdaság

2015. december 12. – Magyar Szó
A szabadkai Smile Nagycsaládosok Egyesülete karácsonyi műsorán és csomagosztásán,
valamint a Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesületben megszervezett karácsonyi
ajándékozáson is részt vett Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára tegnapi
vajdasági látogatásán. Soltész Miklós üdvözlőbeszédében Szent Ágoston példájáról beszélt,
aki gyermekként sok csibészséget, gonoszságot követett el, szomorította édesanyját.
Amikor viszont megtért, csodálatos életet élt, és a kereszténység egyik legnagyobb szentje
lett. Az ünnepséget követően elmondta, az elmúlt öt év kormányzati intézkedései, amelyek
Magyarországról érkeztek a határon túlra, részben tudták csak átvállalni azokat a
helyzeteket, amelyek egy-egy országban megjelentek.

Kárpátalja

A közösség iránti szeretet éltessen bennünket

Támogatás a kárpátaljai oktatásnak
2015. december 11. – Magyar Hírlap, Kárpátalja
Illetménykiegészítést kapnak a magyar államtól – részben Fekete György, a Magyar
Művészeti Akadémia (MMA) elnöke és Kucsera Tamás Gergely főtitkár kezdeményezésére
– azok a kárpátaljai pedagógusok, akik biztosítják iskolájukban a magyar nyelven folyó
művészeti és zeneoktatást. A kormány lépését a Magyar Művészeti Akadémia határon túli
bizottsága júniusi kárpátaljai látogatása előzte meg. Emellett az MMA több mint egymillió
forintos támogatást nyújt a helyi komolyzenei tehetségkutató verseny megszervezéséhez,
melynek tizenöt döntősét Budapesten látja vendégül a köztestület.Répás Zsuzsanna
főosztályvezető a témában tartott sajtótájékoztatón a nemzetpolitika és a művészet
találkozásának nevezte az eddig elért eredményeket. Hangsúlyozta, hogy az MMA
kezdettől fogva elkötelezett a külhoni magyarság ügye mellett.
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Mikes program Torontóban
2015. december 12. – Nemzeti Regiszter
2015. november 2-án érkeztem Torontóba a Mikes Program kutatójaként, melynek célja a
magyar diaszpórában a megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvészeti és levéltári hagyaték
összegyűjtése, mentése, illetve az ezzel összefüggő kutatómunka. A magyarok a 19.
századtól kezdtek betelepülni Kanadába, a legnagyobb hullámban a két világháború és
1956 után. Napjainkban több mint 300 ezer magyar él Kanadában. Torontó Kanada üzleti
központja és gazdasági motorja, a világ egyik legmultikulturálisabb városa: mintegy 5,5
milliós lakossága közel 100 különböző nációból kerül ki.

Kárpátalja

2015. december 12. – Kárpátalja
Hódmezővásárhelyen talán nincs is olyan ember, aki ne hallotta volna ilyen-olyan
forrásból, hogy a kárpátaljai Mezővári óvodájának újraépítése céljából gyűjtést
kezdeményezett a város. Akkoriban nem sok mindent lehetett tudni a településről, az ott
lakókról, mindösszesen annyit, hogy van egy óvodájuk, ahol a magyar gyerekek nagyon
rossz körülmények között töltik mindennapjaikat. A vásárhelyi Németh László Általános
Iskola és Gimnázium egy pályázat keretében járt egy csapat diákkal még novemberben a
településen. Most Mezővárin volt a sor. Tizenhat diák és négy kísérőpedagógus érkezett
csütörtök este Hódmezővásárhelyre.

Diaszpóra

Vásárhelyre utaztak a mezőváriak

Magyar Mikulás Lisszabonban
2015. december 12. – Nemzeti Regiszter
Portugáliában 2015. december 5-én került sor a hagyományos követségi Mikulás
ünnepségre. A résztvevő gyerekek létszáma majdnem a duplájára nőtt az előző évihez
képest, idén 43 csomag lapult a puttonyban. A vendégek délután 5-től érkeztek a
Lisszaboni Magyar Nagykövetségre. Breuer Klára Nagykövet asszony rövid köszöntője
után néptánccal kezdődött a program. Szülők és gyerekek együtt ropták Gönczi Attila,
Lisszabonban élő magyar néptáncművész irányítása alatt.

„Egy falatnyi Erdély" - A Varsági Műhely kiállításának záróünnepsége
Zürichben
2015. december 12. – Nemzeti Regiszter
A Varsági Műhely alkotásaiból már láthatott válogatást a szeptemberi 8-i Magyarház
Napon a közönség. Az egynapos kiállítás folytatásaként az Erdélyi Magyarokért Közhasznú
Alapítvány (EMKA) és a Svájci Magyarház Alapítvány közösen mutatta be az alkotóműhely
legsikeresebb képeit dr. Becsek Barna fogorvos belvárosi rendelőjében 2015. november 26ig.
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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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