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Vezető hírek

Várszegi Asztrik: vonják vissza a Komáromi Bencés Házra és javaira vonatkozó
dekrétumot!
2015. december 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Idők, Hír TV
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát levélben kérte a Vatikánt, hogy vonja vissza a
Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja döntését,
amely a Magyar Bencés Kongregáció révkomáromi rendházát megszüntette és a hozzá
tartozó földtulajdonokkal együtt a Nagyszombati Főegyházmegyének adta. Várszegi
Asztrik az MTI-nek szerdán elmondta: ha kérésére nemleges válasz érkezik Rómából, az
illetékes szentszéki fórumon fog jogorvoslatot kérni. A bencés főapát felidézte: Orosch
János nagyszombati érsek még 2014-ben az érsekség nevére íratott 660 hektárnyi, a
Szlovákiához tartozó révkomáromi bencés rendház tulajdonában levő szántóföldet,
anélkül, hogy erről tájékoztatta volna a bencés rend képviselőit. Ezt követően november 5i dekrétumával a nagyszombati érsek megszüntette a komáromi rendház egyházi jogi
státuszát, zároltatta a rendház bankszámláját és elrendelte az épület átadását.

Kárpátalján tett jószolgálati látogatást a magyar államfő felesége
2015. december 16. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, hirek.sk, karpatinfo.net, Magyar
Nemzet
Tizenkilenc tonna lisztadományt adott át szerdán az ungvári járási Nagydobrony
községben található Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthonban kilenc
kárpátaljai egyházi fenntartású oktatási és gyermekintézménynek, valamint egy
jótékonysági szervezetnek Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, aki egynapos
jószolgálati látogatást tett Kárpátalján. Herczegh Anita az adományátadási ünnepség után
megtekintette az ukrán állami támogatás nélkül működő, nagyrészt önfenntartó
gyermekotthont, amelyben 68 árva, hátrányos helyzetű és rokkant gyereket nevelnek. Az
államfő felesége a növendékekkel együtt részt vett az adományozott lisztből sütött
lángosok készítésében és a közös ebéden.

Két tanműhellyel gazdagodott a topolyai Mezőgazdasági Iskola
2015. december 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A topolyai Mezőgazdasági Iskolában átadták ma azokat a tanműhelyeket, amelyeknek a
létrehozását Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta, 2015 ugyanis a
külhoni magyar szakképzés éve. A programmal segíteni szeretnék a vajdasági magyar
fiatalok szülőföldjükön való boldogulását. A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve
program keretében a topolyai Mezőgazdasági Iskola két tanműhellyel gazdagodott. A
magyarországi támogatásból a topolyai iskolában a tangazdaságon egy állategészségügyi
tanműhelyt alakítottak ki, valamint a gépparkot és a mezőgépszerelő műhelyt fejlesztették.
Az intézményben pedig egy péküzemet rendeztek be.
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2015. december 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
A normalitáshoz való visszatérés fontosságát és a nemzetbiztonság szavatolása terén elért
eredményeket emelte ki Klaus Johannis államfő szerdán a parlamentben, ahol a honatyák
előtt tartott beszédében mandátumának első évét értékelte ki. Az elnök azt mondta: az idei
esztendő a normalitás helyreállításának éve volt Romániában, 2016-ot pedig a
demokratikus intézményekbe vetett bizalom visszaszerzésének kell szentelni. Felidézte:
megválasztásakor „másfajta politikát” ígért, amelyben a botrányok helyét a tisztelet és
komolyság veszi át. Úgy vélte, a belpolitikában megszokottá váltak a konszenzuskereső
konzultációk, a külpolitikában pedig Románia fontos lépéseket tett szövetségesi
kapcsolatrendszere és regionális szerepe erősítése érdekében.

Erdély

Johannis évértékelője: vissza a normalitáshoz

Harmadik erő az RMDSZ egy közvélemény-kutatás szerint
2015. december 16. – Krónika
Az RMDSZ a harmadik legerősebb párt Romániában – derül ki az INSCOP közvéleménykutató szerdán nyilvánosságra hozott eredményeiből. A kutatás adatai szerint a
legnépszerűbb párt a Nemzeti Liberális Párt (PNL), amely a voksok 40, 1 százalékát kapná
meg, ha most vasárnap lennének a választások. A második a Szociáldemokrata Párt (PSD)
36,3, az RMDSZ pedig 5,2 százalékkal. Az 5 százalékos parlamenti küszöböt csak ez a
három párt éri el, vagyis esetükben nem kellene alternatív küszöböt alkalmazni. A
negyedik a Traian Băsescu volt államfő vezette Népi Mozgalom (MP) 4,4 százalékkal. A
Călin Popescu-Tăriceanu volt kormányfő vezette Liberálisok és Demokraták Szövetsége
(ALDE) 4 százalékon áll, a Románia Haladásáért Országos Szövetség (UNPR) 2,6-on, a
Monica Macovei volt igazságügy-miniszter fémjelezte M10 pedig 2,4-en.

Vádat emeltek Dorin Florea ellen
2015. december 16. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet
Vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester,
több hivatali tisztségviselő, valamint az ASA futballklub ellen. A DNA szerdai közleménye
szerint Floreát és Kiss Imola gazdasági igazgatót hivatali visszaéléssel vádolják, további
hét személyt, közöttük Benedek István helyi tanácsost és Bakó László Attila polgármesteri
hivatali alkalmazottat hivatali visszaélésben való bűnrészességgel vádolják. A futballklub
ellen pénzmosás a vád, Ioan Nucu Man elnököt pedig hivatali visszaélésben való
bűnrészességgel, folytatólagosan elkövetett sikkasztással, valamint pénzmosással is
vádolják.

PNL: Florea nem indulhat újabb mandátumért az alakulat színeiben
2015. december 16. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) által frissen elfogadott feddhetetlenségi feltételek
értelmében az ellene foganatosított vádemelés miatt Dorin Florea nem indulhat újabb
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Elfogadta a parlament a 2016-os költségvetést

Erdély

polgármesteri mandátumért alakulatunk színeiben – jelentette ki a Krónikának Marian
Petrache, a PNL első alelnöke szerdán azt követően, hogy az ügyészség hivatali visszaélés
miatt bíróság elé állította a marosvásárhelyi elöljárót. Ha Florea függetlenként sem indul,
az megnöveli a magyar jelölt esélyét a 2016-os helyhatósági választáson.

2015. december 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Elsöprő többséggel, 309 támogató és 13 ellenszavazattal elfogadták szerdán a képviselők és
szenátorok a 2016-os évi állami költségvetést, mint ahogy a társadalombiztosítási büdzsére
is rábólintottak. A két ház sürgősségi eljárással vitatta meg és fogadta el a jogszabályt,
anélkül, hogy nagyobb módosításokat eszközölt volna a kormány által a múlt hét végén
elfogadott szövegtervezeten.

Hivatalos kérdést intézett Kereskényi a belügyminiszterhez a tervezett
tasnádi menekültállomásról
2015. december 16. – transindex.ro, maszol.ro
„Több száz menekült befogadására alkalmas ideiglenes állomás létrehozását tervezik a
hatóságok a Szatmár megyei Tasnád városában, mint ez kiderült a belügyminiszter
vasárnapi közlését követően, viszont erről nem kérdezték meg a helyieket. Ezért hivatalos
kérdést fogalmaztam ez ügyben a szaktárca vezetőjének, amelyben arról érdeklődöm, hogy
szándékukban állt-e a hatóságoknak kikérni a helyi lakosság véleményét az állomás
létrehozásáról” – közölte Kereskényi Gábor, az RMDSZ Szatmár megyei parlamenti
képviselője azt követően, hogy december 16-án iktatta a képviselőházban a hivatalos
dokumentumot.

Polgármesterjelöltet keres a kolozsvári RMDSZ
2015. december 16. – transindex.ro, Krónika
Minél átláthatóbban szeretné eldönteni a kolozsvári RMDSZ, hogy kit indít a 2016-os
helyhatósági választásokon a szövetség színeiben a polgármesteri székért, ezért pályázatot
hirdet a jelöltségért. Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke elmondta, hogy az
RMDSZ az eddigi évekhez hasonlóan a jövő évi választásokon is kíván polgármesterjelöltet
állítani Kolozsváron, annak ellenére, hogy tisztában vannak az etnikai arányokkal, és hogy
nehéz áttörni az etnikai plafont. Ugyanakkor nem szeretnék, ha egy ötvenezres közösség
ne hallatná a hangját Kolozsváron, amely sok tekintetben még mindig frontváros. Ami az
előző évekhez képest újdonságnak számít, hogy nem március-áprilisban fognak dönteni a
jelölt személyéről, hanem már január végén eldől, hogy ki fog az RMDSZ színeiben
indulni. Ezt azért tartották fontosnak, mert szét szeretnék választani a polgármesteri
székért induló jelölését a tanácsosi lista összeállításától. Csoma szerint erre azért van
szükség, hogy a kolozsvári magyar közösségnek legyen ideje megismerni a jelöltet, és hogy
valódi összefogás alakuljon ki a személye körül.
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2015. december 16. – Erdély Ma, Háromszék
A háromszéki helységnévtáblák magyar feliratait az elmúlt hétvégén meggyalázó elkövetők
megússzák 422 lej és 50 bani pénzbírság kifizetésével, amennyiben elkapják őket. Az ilyen
jellegű cselekmény a közlekedésrendészeti jogszabály (2002/195-ös sürgősségi
kormányrendelet) hatálya alá tartozik, mégpedig a 102. cikkely 1. bekezdésének 9. pontja
előírásaihoz: a közlekedési táblák és azok tartószerkezeteinek feliratokkal, ragaszokkal
való ellátása. A településjelző tábla tájékoztató jellegű közlekedési táblának minősül. Ezt a
szabálysértést 9 és 20 büntetőpont közötti összeggel sújtják. Egy büntetőpont 105 lej, tehát
945 és 2100 lej közötti bírság szabható ki. Ám ha az elkövető a jegyzőkönyv kézhezvételétől
számított 48 órán belül (munkanapokra értendő) fizet, elég a minimális összeg felét
kifizetnie, azaz 422,50 lejjel megússza.

Erdély

Táblarongálás Háromszéken – A tettesek megússzák pénzbírsággal

Székelyudvarhelyiek a román-magyar viszonyról
2015. december 16. – szekelyhon.ro
A román-magyar kapcsolatokról, a kisebbségi magyarként Romániához való
viszonyulásukról kérdezett székelyudvarhelyieket az Antena 3 televíziócsatornán futó CaN
România című műsorának riportere.

Magyar Nemzeti Kereskedőház nyílt Sepsiszentgyörgyön is
2015. december 16. – szekelyhon.ro
Magyarországi és háromszéki cégek üzletkötését, befektetések megtelepedését, gazdasági
információk továbbítását segíti elő a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) kedden
megnyílt sepsiszentgyörgyi irodája. Az Inkubátorházban létesült iroda vezetője, Deák
Gyöngyvér elmondta, a közös munka eredményeképpen nőhet a Székelyföld
versenyképessége.

Szülőföldön magyarul: az először pályázóknak is fizetnek
2015. december 16. – szekelyhon.ro, Krónika
Lezárult a Szülőföldön magyarul programban a támogatások kifizetése azoknak, akik az
előző évben is sikeresen pályáztak. Csütörtöktől kezdődik az idén első alkalommal
pályázók értesítése, akik karácsonyig, legkésőbb újévig kaphatják meg a pénzüket.

Nemek háborúja az RMDSZ vásárhelyi szervezetében
2015. december 16. – szekelyhon.ro
Kevés a nő az RMDSZ marosvásárhelyi döntéshozó testületeiben – sérelmezi Koreck
Mária alelnök. A szervezet alelnöke azt veti férfi kollégái szemére, hogy míg más pártok
arra törekednek, hogy növeljék soraikban a hölgyek arányát, az RMDSZ még az ajánlott 15
százalékos küszöböt sem tartja tiszteletben. Vass Levente választmányi elnök szerint
sokkal árnyaltabb a helyzet.
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2015. december 16. – szekelyhon.ro
Helyi, megyei és magyarországi szakemberek, döntéshozók jelenlétében nyitották meg
szerdán délelőtt a Magyar Nemzeti Kereskedőház Közép-európai Kereskedelemfejlesztési
Hálózat székelyudvarhelyi irodáját. A cél kapcsolatot teremteni a különböző régiók,
országok vállalkozói között és nemzetközi piacra juttatni a székelyek termékeit.

Erdély

Udvarhelyen nyitott irodát a Magyar Nemzeti Kereskedőház

A kérdés: nekünk mi marad?

A felavatott új Hernád-híd ismét összeköti Kenyhecet és Abaújvárt
2015. december 16. – bumm.sk
A Hernád fölött átívelő új közúti híd 71 év után ismét összekötötte a Kassa-vidéki járásban
található Kenyhecet és a magyarországi Abaújvárt. Szerdán avatták fel a hidat, s a hozzá
vezető utakat. A híd elődje, egy fahíd a második vilgháború idején semmisült meg.

Meghirdette a „Szülőföldön magyarul“ pályázatot az SZMPSZ

Felvidék

2015. december 17. – Csinta Samu – Heti Válasz
A Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási ügyében hozott az egyházat elmarasztaló
döntés bebizonyította, hogy a korábban biztosítottnak érzett egyházi autonómia felborult.
Ezért Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke minden lehetséges fórumon
igyekszik hangsúlyozni, hogy a román állam nem mond igazat és akadályozza az egyházak
tevékenységét. A vidék tekintetében elmondta, hogy a legnagyobb probléma az elvándorlás
és az egyháznak újra kell gondolnia az egyházi élet megszervezését, ha érdemi dolgokat
akar kezdeni a gyülekezettel. Kiemelte, hogy ami lehetséges és kötelező feladat, ha nincs
magyar oktatás, az egyháznak kell megszerveznie a délutáni iskolát. Természetesen a
román iskolából hazavitt házi feladatot is meg kell oldani, azonban a korrepetálás, a játék
közben megtanulhatják a gyerekek, hogy milyen közösséghez is tartozik.
(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. december 17-i számában olvasható.)

2015. december 16. – hirek.sk, Felvidék Ma
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény
értelmében meghirdetett a „Szülőföldön magyarul“ nevelési, oktatási, valamint tankönyvés taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás ösztöndíj pályázatát. A támogatásra
jogosultak körébe tartoznak azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2015/2016-os tanév
kezdetétől Szlovákiában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben
részesülnek, illetve azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1997. augusztus 31-ét
követő időszakban születtek és Szlovákiában működő akkreditált oktatási intézményben
alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják.
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2015. december 16. – Új Szó
Félbeszakították a keddi önkormányzati ülést Érsekújváron a főtéri kultúrházban, mert
néhány magyar képviselő elhagyta a tárgyalótermet, és Klein Ottokár, Érsekújvár
polgármestere nem volt hajlandó nélkülük tárgyalni a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) helyi
szervezetének a kérelméről. Érsekújvárban a pártok helyi és járási szervezetei egy volt
önkormányzati óvoda helyiségeit bérlik jelképes áron, négyzetméterenként egy euróért
évente, és csak a rezsiköltséget fizetik. Itt tartják üléseiket az MKP, a Híd, a Szlovák
Kereszténydemokrata Mozgalom, a Smer és más pártok képviselői, a tárgyalótermet igény
szerint használják a sajtótájékoztatók alkalmával. Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere
– miután néhány magyar képviselő kivonult a teremből a szavazás előtt – elmondta, a
tárgyalási kultúra alapjának tartaná, hogy ehelyett inkább fejtsék ki véleményüket a
képviselők. A képviselők ennek ellenére nemvoltak hajlandók tárgyalni az SNS helyi
szervezetének kérelméről.

Felvidék

Érsekújvárban nem akarnak a magyarok az SNS szomszédai lenni

Kiverte a biztosítékot a belügyminisztérium: Bálint és Boglárka egzotikumok

Egyértelműsödő helyzet Szabadkán
2015. december 16. – Pannon RTV, Magyar szó, Hét Nap, Vajdasági RTV, Vajdaság Ma
Egy tartózkodás, két ellenszavazat mellett 40 szavazattal elutasította a fellebbezéseket és
kizárta soraiból a Vajdasági Magyar Szövetség tegnap esti tanácsülésén azt a kilenc
személyt, aki a szabadkai Városi Képviselő-testület VMSZ frakcióján belül létrehozta a
Magyar Mozgalom platformot. A majdnem négyórás ülés után Csúszó Endrét, Dévavári
Zoltánt, Haskó Istvánt, Huszák-Hoff Ilonát, Huzsvár Józsefet, István Ervint, Jávor Pált,
Kovács Torok Mártát és Ubori Lászlót a párt kizárta soraiból.

Vajdaság

2015. december 16. – Új Szó
A belügyminisztérium furcsának, és egzotikusnak találja, ha egy újszülöttnek Szlovákiában
a Boglárka, vagy a Bálint nevet adják. A tárca közleménye szerint ezek a nevek a külföldi
eredetű keresztnevekkel, mint például a Rolex névvel esnek egy kategóriába. „Vannak
olyan szülők, akik nem elégszenek meg a klasszikus szlovák nevekkel. A gyermekeik neve
pedig aztán azt tükrözi, hogy a szüleik nem tudták kordában tartani fantáziájukat. Más
országokban ezek ugyan megszokott keresztnevek, Szlovákiában azonban egzotikusnak
számítanak. Találkozhatunk kislányokkal, akiket «Boglárkának», «Virágnak»,
«Chimamandának» vagy «Anouknak» hívnak. A fiúk sem maradnak le semmivel, a
szüleik olyan neveket adnak nekik, mint a «Bendegúz», «Rock», «Bálint» vagy a «Rolex»"
- írja a belügyminisztérium a közleményében.
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2015. december 16. – Vajdaság Ma
Az MTVA Kós Károly Kollégiuma szerdai összejövetelén harmadik alkalommal adta át
média kitüntetését. Az elismerést megosztva két vajdasági filmes-alkotó, Horváth Mihály
és Póth Imre kapta. Mindketten elévülhetetlen érdemeket szereztek a zentai Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium keretében működő Bólyai Filmműhely
megalapításában és a fiatalok oktatásában. Az alkotó közösség azon kívül, hogy az oktatási
intézmény eseményeit „filmszalagon” őrzi meg az utókornak, riport- és
dokumentumfilmekkel, rövid játékfilmekkel, animációs filmekkel gazdagítja a vajdasági
filmek tárházát. Egyik fontos feladatuknak tartja a hagyományőrzést és az értékmentést,
például a régi, kihalófélben lévő szakmák megörökítését és bemutatását.

Vajdaság

Két újvidéki filmes szakember kapta a Kós Károly Kollégium médiadíját

Buldózerláz

Elhunyt Skultéty Csaba, a Szabad Európa Rádió egykori munkatársa
2015. december 16. – MTI, nol.hu,index.hu, ujszo.com, karpatalja.ma, Kárpátalja
Életének 95. évében elhunyt Skultéty Csaba író, újságíró, publicista, aki Ambrus Márton
néven három évtizeden keresztül volt a Szabad Európa Rádió munkatársa – tájékoztatta a
család szerdán az MTI-t. Skultéty Csaba 1920. december 31-én Nagykaposon született.
Még diákként a szovjetek elhurcolták Moldvába, ahonnan megszökött. 33 évig Ambrus
Márton néven előbb hír-, később külpolitikai szerkesztőként dolgozott a müncheni Szabad
Európa Rádióban. Hazatelepülése után független publicistaként főleg a határon túli
magyarság szolgálatában tevékenykedett. A Trianoni Szemle folyóirat állandó szerzője,
szerkesztőbizottsági tagja volt.

Kárpátalja

2015. december 17. – Lukácsy György – Heti Válasz
Óriási port kavart, hogy Szabadkán a városvezetés novemberben lebontotta a Törley- és a
Buday-villákat. A két műemlék épület lebontása annak a folyamatnak az állomása, amely a
Szabadkai Népszínház 2007-es kezdődött. A színház új épülete egy betonkocka
formájában jelenik meg Szabadkán, ami olyan lassan készül mint Luca széke, mondta el
Lajkó Félix aki azt is hozzátette, hogy még arról sem lehet beszélni, hogy etnikai
indíttatása lenne, hiszen a városnak akkor is és ma is magyar polgármestere van. A színház
bontásakor bár az eredeti homlokzatot megtartották, az összes többi anyagot elhordták.
Azonban így, hogy magyarok tüntették el a délvidéki magyarság kulturális központját,
csakis önsorsrontásra lehet gyanakodni.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. december 17-i számában olvasható.)
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2015. december 16. – karpatalja.ma, Kárpátalja
Közel kétszázan vettek részt a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének (KMVSZ)
évzáró közgyűlésén, melynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott
otthont. Pataki Gábor, a KMVSZ alelnöke a rendezvény moderátoraként köszöntötte a
vendégeket. Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az
Ukrán Legfelsőbb Tanács képviselője üdvözölte a szép számban megjelent tagságot és azt,
hogy vannak még olyan vállalkozók, akik tenni akarnak a kárpátaljai magyarságért.
Kiemelte, az Anyaország támogatásával szeretné revitalizálni vidékünk gazdaságát.
Végezetül felkérte a vállalkozókat, hogy mindenki gondolkozzon el rajta, tervezze meg,
hogy mivel tudná fejleszteni saját vállalkozását, s biztosította a jelenlévőket afelől, hogy az
ehhez szükséges források lehívásában segítséget kapnak.

Kárpátalja

Évzáró közgyűlés a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségénél

Civil partnerségi információs napot tartottak Beregszászban
2015. December 16. – karpatalja.ma, Kárpátalja
Magyar–magyar civil kapcsolattartás céljával információs napot tartottak civil szervezetek
számára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakképző Intézetének
dísztermében december 15-én. A rendezvényt Kiss András, a Szabolcs–Szatmár–Bereg
Megyei Civil Információs Centrum operatív igazgatója nyitotta meg. Beszédében
köszönetet mondott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek (KMKSZ) és a
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) az eddigi sikeres
együttműködésért, melynek köszönhetően Beregszászban is létrejöhetett a Civil
Információs Centrum Iroda. Az intézmény célja, hogy elősegítse a határon átnyúló civil
magyar–magyar partnerségi kapcsolatok létrejöttét, s hogy a pályázati lehetőségekről
informálja a kárpátaljai civil szervezeteket.

Új informatikai eszközöket kapott Kígyós
2015. December 16. – Kárpátalja
December
11-án
ismét
Kígyósra
látogatott
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
Kormányhivatalának delegációja Társy József kabinetfőnök vezetésével, hogy egy igen
hasznos, számítástechnikai eszközökből álló ajándékcsomagot nyújtson át a Kígyósi Elemi
Iskola-Óvoda vezetőinek és tanári karának. A delegációt Mester András, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) gazdasági és önkormányzati titkára, Nagy Attila,
Kígyós polgármestere, valamint Vass Ottó, a Beregszászi Járási Tanács képviselője
fogadta.
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2015. december 16. - Népújság
Az MNMI Tanácsa december 10-i ülésén több órás vita után egyhangúlag elfogadta az
intézet módosított költségvetését a 2016-os évre (498.438 ezer eurós főösszeggel), azzal a
megegyezéssel, hogy az intézet külön mellékletben kimutatja, milyen összegben és mely
területeken lát megvalósíthatónak takarékossági intézkedéseket. A döntés nyomán a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (az intézet alapítója)
levelező ülés keretében 16 támogató szavazattal (ennyi volt december 15-én délig a
beérkezett szavazólapok száma a 21 kiküldöttből) szintén elfogadta a művelődési intézet
költségvetését a csatolt melléklettel.

Muravidék

Az MMÖNK elfogadta a művelődési intézet módosított költségvetését

Új javaslatok nemzeti jelentőségű intézményekre
2015. december 16. - Népújság
Az MMÖNK Tanácsa levelező ülésen döntött a nemzeti jelentőségű intézmények köréről,
melyeknek listáját december 22-ig kell továbbítani a magyar Nemzetpolitikai
Államtitkársághoz. Hasonlóan az eddigiekhez, ebbe a körbe a Magyar Nemzetiségi
Tájékoztatási Intézetet, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetet sorolták, ami
korábban 5 millió forint támogatással járt, illetve külön státuszban az RTV Lendvai
Stúdióját, ami 4 millió forint támogatással járt.

„Nem a kétnyelvűségi támogatás megosztási aránya a lényeg”

Dr. Krasznai Csaba interjúja a Magyar Diaszpóra Tanács 5. üléséről
2015. december 16. – Nemzeti Regiszter
December 2-3-án tartotta ötödik ülését a Magyar Diaszpóra Tanács. Clevelandből Szabó
Éva, a Magyar Múzeum elnöke és Dr. Krasznai Csaba, a clevelandi Első Magyar
Református Templom lelkésze vettek részt a tanácskozáson, akik az amerikai magyar
diaszpórát képviselték. A világ minden tájáról érkezetek magyar képviselők, több mint 80an vettek részt a gyűlésen.

Diaszpóra

2015. december 16. - Népújság
Az utóbbi hónapokban igencsak sok vitát okozott a kétnyelvű területen az úgynevezett
kétnyelvűségi támogatás községek és községi magyar önkormányzatok közötti megosztása.
A legeklatánsabb példája ennek a több szempontból speciális helyzetben lévő –
többségében magyarok lakta – Hodos Község, amelynek polgármesterével, Orbán Lajossal
beszélgettünk a tárgykörben.
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2015. december 16. – Nemzeti Regiszter
A ReConnect Hungary – Hungarian Birthright Program szervezői 2016. január 31-ig
várják magyar származású amerikai és kanadai fiatalok jelentkezését 2016-os Nyári
Programjukra.

Riport Németh Zsolttal a washingtoni Magyar Nagykövetségen

Diaszpóra

ReConnect Hungary 2016 - Pályázat magyar származású amerikai és kanadai
fiatalok részére

2015. december 16. – Bocskai Rádió, Nemzeti Regiszter
Az Amerikai Magyar Koalíció mikulás vacsoráján Német Zsolt, az Országgyűlés külügyi
bizottságának elnöke is részt vett. A vele készített interjúban a politikust az Európát érintő
migrációs válságról és a magyar külpolitikai irányvonalakról kérdezte a Bocskai Rádió
riportere.
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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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