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2015. december 18. – MTI, Kormány.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, Orientpress, Tolna
Online
Mi mindannyian felelősséggel tartoztunk és tartozunk a nemzet jövőjéért - jelentette ki
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Ópusztaszeren. Rajtunk múlik
lesz-e a jövőben is magyar karácsony a mai szórványvidékeken, a diaszpóra közösségeiben
- mondta a politikus az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Magyarok karácsonya
című rendezvényén. Potápi Árpád János kifejtette, nekünk magyaroknak sokáig nem
adatott meg, hogy a karácsonyt egymás mellett, kéz a kézben tudjuk ünnepelni. Az
anyaországban maradt, a határon túl rekedt, az újvilágba kényszerült magyarok mégis
mindig együtt állták körbe a közös karácsonyfát, az összetartozás jelképét. Amíg az
összetartozásunk ereje nem lankad, míg Magyarország határain belül és kívül magyarul
hangzik el a karácsonyi ének, a templomokban a karácsonyi örömüzenet, amíg lesz olyan
magyar közösség, aki együtt köszönti a karácsonyt, addig a magyarság közös fája
megmarad, mert mindig lesz, aki feldíszítse jobb időkben és őrizze a nehéz próbák alatt is hangsúlyozta az államtitkár.

Vezető hírek

Mindannyian felelősséggel tartoztunk a nemzet jövőjéért

Négyen vehették át a Magyar Nyelvőr Díjakat
2015. december 18. – MTI, Kormány.hu
A Magyar Nyelvőr Alapítvány második alkalommal ítélte oda a Magyar Nyelvőr Díjakat. Az
elismeréseket Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az
ünnepség fővédnöke adta át pénteken a Parlamentben. Tuzson Bence az ünnepségen
elmondta: a magyarságot a magyar nyelv tartja össze, ezért rendkívül fontos, hogy
odafigyeljünk azokra, és elismerjük azok fáradozását, szolgálatát, akik évtizedek óta a
magyar nyelv szépségének megőrzéséért munkálkodnak. Az elismerést idén is négy olyan
személy kapta, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért határon innen és túl. A
díjazottak: Keszler Borbála, Csernicskó István, Balogh Sándor, Siptár Péter.

RMDSZ-színekben indulnak MPP-sek a parlamenti választáson
2015. december 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu,
Nyugati Jelen, Bihari Napló
A jövő évi választásokra vonatkozó paktummal hosszabbította meg a Magyar Polgári
Párttal (MPP) tavaly kötött együttműködési megállapodását az RMDSZ. A politikai
együttműködési megállapodást pénteken Kolozsváron – a sajtó számára nem nyilvános
eseményen – szentesítette a két alakulat elnöke. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a
dokumentum annak bizonyítéka, hogy az eddigi együttgondolkodás, a közös tervezés és
cselekvés sikeres volt. „Úgy gondoltuk, hogy a 2016-os esztendő két választására olyan
megállapodást írunk alá, amely egyetlen szempontot vesz figyelembe: a magyar érdek
minél szélesebb körű érvényesítését" – idézte a politikust a szövetség hírlevele. Kelemen
szerint a megállapodás kiterjed minden olyan erdélyi településre, ahol szükséges a két
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2015. december 19. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirado.hu, gondola.hu
Idén is a gyerekek vették át egy napra az Országház irányítását, így szombaton egész nap a
játéké, a kakaóé és a vidámságé ott a főszerep. Az Országgyűlés és a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat hagyományos országházi gyermekkarácsonyán idén is több mint
nyolcszáz magyarországi és határon túli hátrányos helyzetű általános iskolás gyermek
vehet részt. Kövér László házelnök a gyerekeknek azt mondta: "Ez nemcsak az ország,
hanem az egész nemzet háza, így mindazoké, akiknek déd-, ük- és szépszülei
hozzájárultak, hogy ez az épület létrejöjjön és fennmaradjon mindenki gyönyörűségére".
Ezután arra biztatta a gyerekeket, hogy vegyék birtokba a házat, érezzék jól magukat, az itt
kapott élményeket pedig vigyék haza magukkal, és osszák meg szeretteikkel is.

Volt szekusok szerint Ceauşescu nem készült Paks megtámadására
2015. december 18. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro
Románia egykori védelmi minisztere és egy volt titkosszolgálati tábornok cáfolja, hogy
Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor 1989 nyarán a paksi atomerőmű elleni
rakétatámadást készített volna elő, ahogyan azt Szőczi Árpád újságíró Temesvár – A
romániai forradalom kitörésének valódi története című könyvében leírta. Az Adevărul
című lap pénteki számában Victor Atanasie Stănculescu volt védelmi miniszter és Aurel
Rogojan, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) volt tábornoka reagált a közelmúltban
Temesváron is bemutatott könyv állításaira.

Erdély

Idén is a gyerekeké egy napra az Országház

Magyarország

alakulat összefogása, közös fellépése ahhoz, hogy az önkormányzatokban megmaradjon,
megerősödjön, vagy visszaszerezhető legyen a magyar közösség képviselete.

Dákok és tündérek – Román–magyar nézeteltérés Kovásznán
2015. december 18. – Erdély Ma
Tündérekről és dákokról vitatkoztak a kovásznai városatyák a csütörtöki tanácsülésen. A
szokatlan témát az adta, hogy a román tanácsosok „dákvár-napok” rendezését tűzték ki a
Tündérvárnál. „Az augusztusra tervezett dákvár-napok egy olyan rendezvény lenne,
amelyen az érdeklődők megismerkedhetnek a dák kultúrával, szórakozva vagy éppen
tudományos értekezletek keretében” – vezette fel elképzelését dr. Nicolae Enea (PSD)
tanácsos. „Azért szükséges a dák jelleg kiemelése, mert az erődöt ők építették újjá” –
érvelt. A magyar tanácsosok ennél a kijelentésnél kapták csak fel a fejüket, kifogásolva,
hogy a Kr.e. 2. században épült erődöt ilyen megvilágításban népszerűsítsék. Molnár János
megjegyezte, „a kezdeményezéssel nincs baj, csakhogy az erőd neve Tündérvár, és nem
dák vár.
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2015. december 18. – transindex.ro
Február 1-jén újabb tárgyalásra kerül sor a kolozsvári többnyelvű helységnévtábla
perében. A Kolozs Megyei Törvényszék elfogadta a Minority Rights Egyesület által
benyújtott felperesi csatlakozási kérelmeket, és a február 1-jére kitűzött tárgyalásra kiküldi
az idézéseket a perben résztvevőknek. A Minority Rights Egyesület részéről a perben
jogtanácsosként szerepet vállaló Szőcs Izabella elmondta, hogy az idézések következtében
a tárgyaláson számottevő tömeg vesz majd részt, azonban nem kötelező megjelenni.

Városi konzultációba kezdett
menekültközpont kapcsán

az

RMDSZ

a

Tasnádra

Erdély

Februárra halasztották a kolozsvári helységnévtábla-per tárgyalását

tervezett

2015. december 18. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Konzultációt kezdeményezett az RMDSZ Szatmár megyei és tasnádi szervezete a városban
kialakításra tervezett ideiglenes, bevándorlók fogadására szánt központ kapcsán. "A
Szövetség elsőként jelentette ki, hogy nem ért egyet azzal, hogy a tasnádi emberek
megkérdezése nélkül döntsenek egy bevándorlóknak szánt befogadó állomás létesítéséről
Tasnádon, veszélyeztetve a város legfontosabb bevételi forrásának létét. Az RMDSZ
továbbra is úgy gondolja, hogy a város lakosai határozott véleményt tudnak mondani a
kérdésben." - olvasható a párt közleményében.

Az 1989-es akták titkosságának feloldását kérték Temesváron
2015. december 19. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro
Az 1989-es forradalom dokumentumai titkosságának a feloldását kezdeményezték
szombaton egy temesvári évfordulós konferencia résztvevői. A Justice 2.0 konferencián
Eugen Gherga, a forradalom egykori résztvevője, Temesvár díszpolgára sérelmezte, hogy
még mindig titkosítottak azok a filmek és fotók, amelyeket az 1989-es forradalom
napjaiban a Szekuritáté, a rendőrség és a katonaság készített. A konferencia résztvevői
megszavazták, hogy levélben fordulnak Klaus Johannis államfőhöz kérvén a 89-es
dokumentumok titkosságának a feloldását. A levelet Tőkés László európai parlamenti
képviselő mellett az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjának a vezetői, valamint
a platformhoz egy hónapja csatlakozott Temesvár Társaság elnöke, Florian Mihalcea is
aláírja.

Tervezet: kötelező reggeli himnusz a romániai rádió- és tévéadókban
2015. december 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Törvénymódosítási tervezetet nyújtott be két független képviselő az audiovizuális
törvényhez, melynek értelmében a romániai televízió- és rádióadók minden reggel 7-kor
kötelezően be kellene játsszák a román himnusz teljes verzióját. A tervezetet MihaiBogdan Diaconu és Răzvan Tănase nyújtotta be a parlamentben. A tervezet célja a román
nemzeti érzés megerősítése.
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2015. december 19. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Visszaszerezhető a Temesvári Magyar Ház, ezt egy napokban született bírósági döntés teszi
lehetővé. Az épületet Bánság központjában a múlt század első felében a város magyarsága
építette és használta, egészen a kommunista államosításig. Az 1989-es rendszerváltás után
azonban nem került vissza jogos tulajdonosához, hanem az épületben működő pártlap
kiadója tette rá a kezét. Az közel 25 éves pereskedésben a bíróság nem ismerte el
jogutódként az 1990-ben alakult Magyar Ház Részvénytársaságot, de idén előbb első
fokon, pár napja pedig másod fokon is pozitív döntés született, mert kimondta, hogy az
ingatlant valamikor létrehozó Magyar Ház Névtelen Társaság nem szűnt meg.

Erdély

Jó esély van a Temesvári Magyar Ház visszaszerzésére

Magyar feliratokat
2015. december 20. – Erdély Ma, Háromszék
Beadvánnyal fordult a múlt hónapban Kovászna megye prefektusához Árus Zsolt, a
Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke. Kérte az elöljárót: gondoskodjon arról, hogy a
megyében működő közintézményekben tartsák be a magyar nyelv használatára vonatkozó
jogszabályokat, különös tekintettel a kétnyelvű táblákra. Árus blogján teszi közzé a választ,
megjegyezve: egyáltalán nem elégedett azzal, és újabb levelet küld, amelyben tételesen
jelzi a törvénytelenségeket. Ugyanakkor felhívással is fordul mindazokhoz, akik a nyelvi
jogok terén segíteni szeretnének, hogy a jogaink@sic.hu címre minél több fényképfelvételt
küldjenek olyan intézményi névtáblákról, intézményeken belüli feliratokról, amelyek csak
román nyelvűek.

Ismét tüntettek Beke Istvánért Sepsiszentgyörgyön
2015. december 20. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika
Több mint százan vonultak fel a merényletkísérlettel gyanúsított Beke Istvánért
szombaton, Sepsiszentgyörgy utcáin. A tüntetésen Beke Ernő, az előzetes letartóztatásban
levő vármegyés édesapja is felszólalt. A házkutatási parancs november 26-ra volt kiállítva,
de csak november 30-án érkezett meg a Szervezett Bűnözés és Terrorizmusellenes
Igazgatóság (DIICOT) megközelítőleg negyven maszkosa Beke István lakásába és
munkahelyére vizsgálódni, így „nagyszerű volt az időzítés” a román nemzeti ünnepet
megelőzően – mondta Beke Ernő, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnökének,
Beke Istvánnak az édesapja.

Kultfőváros: részrehajlással vádolják a zsűrit
2015. december 20. – Krónika
Marosvásárhely, Craiova, Brassó, Brăila és Jászvásár közösen óvta meg a 2021-es Európa
Kulturális Fővárosa előválogatásának eredményét, szerintük ugyanis a zsűri román tagjai
Bukarestnek kedveztek. A craiovai, brassói, brăilai és jászvásári egyesületekkel közösen
óvta meg a Marosvásárhely 2021 Egyesület a 2021-es Európa Kulturális Fővárosa
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Erdély

előválogatásának eredményét. Ciprian Dobre, a Maros megyei önkormányzat elnöke, a
pályázatot benyújtó egyesület társelnöke egy hétvégi sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet,
hogy a nemzetközi szakértői zsűri két romániai tagja, Raluca Velisar és Valentina Iancu
több olyan intézmény alkalmazottja, illetve külső munkatársa, amelyek érdeke, hogy
Bukarest nyerje az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címet.

„Úgy ellopták a forradalmat, hogy híre-hamva nem maradt”
2015. december 20. – Nyugati Jelen
Az Új Ezredév református központban a hét végén a romániai rendszerváltozást elindító
temesvári népfelkelés forró pillanataira emlékeztek a temesvári magyarok, a Tőkés László
európai parlamenti képviselő irodája által szerevezett temesvári rendezvény keretében. Az
Akkor és most – visszatekintés 1989-re című, filmvetítéssel összekötött előadáson és az azt
követő beszélgetésen részt vett Tőkés László EP-képviselő, a temesvári forradalom
„szikrája”, Gazda Árpád újságíró, akkori harcostársa, valamint Balogh László, az MDF
alapító tagja, aki premierben mutatta be a romániai forradalomról 1989-ben készített
megrázó dokumentumfilmjét.

Folytatja a monitorizálást az EMNP
2015. december 20. – Bihari Napló
Indulni akar jövőre mindkét választáson az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Ezt mondta
a tömörülés két képviselője, amikor évzáró sajtótájékoztatót tartottak egy nagyváradi
pizzázóban. Zatykó Gyula országos alelnök, valamint Csomortányi István az EMNP Bihar
megyei szervezetének elnöke azt válaszolta: mindenképpen indulni akar a párt az
önkormányzati és a parlamenti választáson is.

A magyar állam segítségével megépült orgonát avattak fel Csíkszeredában
2015. december 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Erich Türk orgonaművész koncertjével avatta fel a Milleniumi templom újonnan elkészült
orgonáját vasárnap, a Tamás József püspök által celebrált szentmise után. Az összesen 90
ezer euróba kerülő munkálatokat pályázati úton, a magyar kormánytól elnyert húszmillió
forintból, a Hargita megyei tanács orgonaépítési- és felújítási pályázati programjában
elnyert 65 ezer lejes hozzájárulással, valamint csíkszeredai vállalkozók adományaiból
fedezték. Az ünnepi eseményen Zsigmond Barna Pál főkonzul felolvasta Soltész Miklós és
Potápi Árpád János államtitkárok köszöntő sorait.

Magyar fiatalok „áttörése” a kincses városban
2015. december 20. – Krónika
Áttörést értek el a magyar ifjúsági szervezetek a magyar–román kapcsolatok terén a
Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa 2015 (EIF) programsorozat egy éve alatt – vonták le a
következtetést évértékelő sajtótájékoztatójukon a szervezők. Miközben a román
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Erdély

politikusokat továbbra is lehetetlen rávenni a város nevének többnyelvű feliratozására, a
román ifjúsági szervezetek magától értetődő természetességgel vették tudomásul a magyar
fiatalok anyanyelvhasználatra vonatkozó igényét – mutatott rá Horváth Anna
alpolgármester. Mint részletezte, példa volt erre a jegykiadó automaták többnyelvű
feliratozása is.

Huszonnégy táblát kellett rendelni

Az MKP a személyi jövedelemadónál bevezetné a családi adózást
2015. december 18. – hirek.sk
Az MKP kormányra kerülése esetén szorgalmazni fogja a személyi jövedelemadó
tekintetében a családi adózás bevezetését úgy, hogy a fiatal házaspárok számára a
gyermekek számának növekedésével adóterheik lecsökkenjenek. Az általános adóteherrel
szemben egy gyermeknél a szülők összesített adóterhe 5 százalékkal csökkenne, 2
gyermeknél 12 százalékkal, míg három és több gyermek esetén 21 százalékkal. Az
intézkedéssel a gyermekvállalást szeretné ösztönözni a párt.

Felvidék

2015. december 20. – szekelyhon.ro, Krónika
Kiegészíti a hiányosan – csak román nyelven – feliratozott helységnévtáblákat Hargita
Megye Tanácsa a 132-es megyei út mentén. A mulasztás javítása 4700 lejbe kerül. A
munkát karbantartási pénzből finanszírozzák.

Cziprusz Zoltán: a magyarság további léte függ az MKP parlamenti
bejutásától
2015. december 19. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Via Nova Ifjúsági Csoport januárban mutatja be programját, amelyben a fiatalok
helyzetének jobbítására kínál megoldásokat. A Magyar Közösség Pártja választási
jelöltlistáján a Via Nova 22 tagja kapott helyet. Cziprusz Zoltán, a Via Nova ICS stratégiai
és ügyvezető alelnöke a lista 10. helyén szerepel. A Via Nova ICS programjában arra
összpontosít, hogy a felvidéki fiatalokat idehaza tartsa, illetve a már külföldön élőket és
dolgozókat hazacsalja. „Egyúttal családalapításra és utódok vállalására is ösztönözzük
őket. Ezenkívül programunkban részletezzük majd a dél-szlovákiai régiók gazdasági
felemelkedését,
a
munkahelyteremtést
szolgáló
javaslatainkat
is,
amelyek
megvalósításáért szeretnénk dolgozni a parlamentben” – fejtette ki Cziprusz.

Kisebbségi akcióterv készül
2015. december 19. – Új Szó
Elfogadta a kormány kisebbségi bizottsága a kisebbségvédelmi akciótervjavaslatát, ám
egyelőre nem nyilvános, és nem tudni, mikor teszik azzá. A bizottság kiértékelte

7

Jegeli a magyar témákat az EP
2015. december 19. – Új Szó
Négy szlovákiai magyar szempontból érzékeny petíció van az Európai Parlament Petíciós
Bizottsága előtt, a következő hónapokban egyiküket sem veszik elő Brüsszelben. A nem
hivatalos ok: a szlovák kormányzat a közelgő parlamenti választások, valamint a 2016
második felében esedékes szlovákiai uniós elnökség miatt halasztást kért, a bizottság pedig
elfogadta ezt. Csáky Pál (MKP) elmondta, Ficóék kérésére valóban nem kerülnek terítékre
a magyar ügyek Brüsszelben. Erről a testület e heti strasbourgi ülésén született döntés –
igaz, csak nem hivatalos, egyfajta hallgatólagos egyezség.

Felvidék

a kisebbségi kulturális támogatások 2015-ös programját is, amelynek első pályázati
felhívásának feldolgozása november elején zárult. A második pályázati felhívás
kiértékelése, amely a fennmaradt pénzösszeg szétosztásáról szólt és a magyar
kisebbséget már nem érintette, a napokban zárult.

Berényi: Nélkülünk a magyarság érdekérvényesítő ereje az elvárhatónál jóval
kisebb

Vučić az újvidéki SNS-nagygyűlésen: „A vajdasági hatalom semmi jót nem
tett”
2015. december 19. – Vajdaság Ma
A Szerb Haladó Párt (SNS) február 13-án új vezetőséget választ, jelentette be az este
Újvidéken Aleksandar Vučić pártelnök, s hangsúlyozta: ideje, hogy saját magát vizsgálja
felül az SNS, illetve afelé tegyen lépést, amit az emberek akarnak. „Ideje felülvizsgálni
magunkat, hogy megnézzük, mit csináltunk az elmúlt két évben, hogy köszönetet
mondjunk azoknak, akik jól dolgoztak, és azoknak is, akik kevésbé, hogy köszöntsük
azokat, akiknek még nem volt lehetősége dolgozni”, hangoztatta. Szavai szerint afelé kell
lépést tenniük, amit a nép akar, s a nép nem mindig elégedett.

Vajdaság

2015. december 20. – Felvidék Ma
„Az elmúlt négy év a magyarság szempontjából a legeredménytelenebb választási
időszaknak bizonyult. Sem a vasúti kétnyelvűségről, sem a kisebbségi kulturális alapról
szóló javaslatot a parlament nem fogadta el. 110 iskolánk léte komoly veszélybe került.
Dél-Szlovákiában tovább nő a munkanélküliség, nem kezdődött meg az R7-es
gyorsforgalmi út kiépítése. Ezen a helyzeten kíván változtatni az MKP a parlamentben való
részvételével. Mára mindenkinek látnia kell: nélkülünk a magyarság érdekérvényesítő
ereje az elvárhatónál jóval kisebb. Nemcsak a magyarság megmaradása és gyarapodása
szempontjából, hanem Dél-Szlovákia felzárkóztatásának szempontjából is.”
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2015. december 18. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség, mint a magyar kormánynak a támogatások elosztásáért
felelős partnere, arról tart ismertetetőt, hogy miként lehet becsületesen, áttekinthetően
elosztani az ötvenmilliárd forintos támogatást, ebbe mi nem kívánunk beleszólni ‒ mondja
Miskolczi József vállalkozó, a Magyar Mozgalom Egyesület Gazdasági és
Vállalkozásfejlesztési Szaktestületének témafelelőse. A Fórumon arra keressük az
ötleteket, javaslatokat, hogy milyen folyamatokat kellene megindítani a támogatás
segítségével ‒ emeli ki a szervező. Hozzátéve: olyan vállalkozások támogatását
szorgalmazták a jelenlevők, amelyek a magyar munkavállalók elhelyezkedését tennék
lehetővé, illetve amelyek valós piaccal rendelkeznek.

Vajdaság

Vállalkozói fórumot tartottak a Magyar Mozgalom szervezésében

Projektalapú pénzelés, magánosított médiaházak: Fenntarthatók-e a helyi
kisebbségi média-intézmények a meglévő törvényes keretek között?
2015. december 18. – Vajdaság Ma
A kisebbségi és többnyelvű tájékoztatás a médiatörvények alkalmazásának fényében
címmel tartott konferenciát a Vajdasági Független Újságírók Szervezete és a szerbiai
EBESZ-misszió médiaszakosztálya Újvidéken a tartományi parlament épületében, melyen
a tartományi kormány és parlament tisztségviselői, illetve a tartományi ombudsman
mellett médiaszakértők, a kisebbségi média képviselői, újságírók vettek részt, és
megvitatták a kisebbségi közösségek tájékoztatása lehetőségének módozatait a meglévő
törvényes keretek között, az aktuális terepi helyzet figyelembe vételével.

A szórvány- és a tömbmagyarság szorosabb együttműködésével tud a
VMMSZ jó eredményeket elérni
2015. december 19. – Pannon RTV
A szórvány- és a tömbmagyarság minden eddiginél szorosabb együttműködésével tud a
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség további kiemelkedő eredményeket eléri –
hangzott el a választmányi ülésen. Ezen több mint 50 tagszervezet képviselője volt jelen,
együtt a szórványközpontok vezetőivel, és az ott tevékenykedő Petőfi Sándorösztöndíjasokkal.

Mikor, mire és milyen feltételekkel lehet majd pályázni?
2015. december 19. – Pannon RTV, Magyar Szó
Mikor, mire és milyen feltételekkel lehet majd pályázni a magyarországi támogatásból
kiírásra kerülő pályázatokon? Ezekre a kérdésekre kaptak választ az érdeklődők Óbecsén.
A vajdasági terület- és gazdaságfejlesztési stratégiával kapcsolatos tudnivalókról tartott
előadást a helyi Petői Sándor Magyar Kultúrkör nagytermében tegnap délután Pásztor
István, a VMSZ elnöke, valamint Juhász Bálint és Fejsztámer Róbert.
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2015. december 20. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja
Keszler Borbála, Csernicskó István, Siptár Péter nyelvészek, valamint Balogh Sándor, a
Magyar Kulturális és Kereskedelmi Központok alapító elnöke vehette át idén a magyar
nyelv ápolásáért járó Magyar Nyelvőr Díjat pénteken a Parlamentben. A Magyar Nyelvőr
Alapítvány második alkalommal adta át az elismeréseket azoknak, akik sokat tettek a
magyar nyelv ápolásáért határon innen és túl – idézte fel Spang Gyula, a díjazottakról
döntő kuratórium elnöke. Hangsúlyozta: a Magyar Nyelvőr Alapítvány célja, hogy az 1872es Magyar Nyelvőr folyóirat szellemiségének megfelelően a magyar nyelv megőrzését,
kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat, törekvéseket támogassa a
határokon innen és túl egyaránt.

Kárpátalja

Csernicskó István is átvehette a Magyar Nyelvőr Díjat

„A tehetség Isten ajándéka” – átadták a Soós Kálmán-ösztöndíjakat
2015. december 20. – karpatalja.ma
„A tehetség Isten ajándéka nekünk, és a mi ajándékunk Istennek az, ha élünk a
tehetségünkkel” – ezzel a gondolattal nyitotta meg dr. Váradi Natália, a „GENIUS”
Jótékonysági Alapítvány igazgatója a 2015-ös Soós Kálmán-ösztöndíjprogram átadó
ünnepségét december 18-án. Dr. Váradi Natália portálunknak elmondta, hogy a Soós
Kálmán-ösztöndíjprogram fő célja a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási
szakok és intézmények együttműködésének elősegítse. Az ösztöndíjprogramban három
kategóriát hirdettek meg: Kárpátaljai Vándoregyetem, illetve kárpátaljai vonatkozású
kutatások támogatása, valamint magyar nyelvű oktatási jegyzetek és magyar nyelvű
szaknyelvi szótárak készítése. 2015-ben 79 személy nyújtotta be pályázatát, ebből 56
pályamunka kapott pozitív elbírálást. A díjazottak között közel bruttó 3,2 millió forintnak
megfelelő hrivnyát osztottak ki.

Kimagaslóan színvonalas előadások az I. Bartók Béla Komolyzenei
Tehetségkutató Verseny döntőjében
2015. december 18. – karpatalja.ma
Idén első ízben szervezte meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az I. Bartók Béla
Komolyzenei Tehetségkutató Versenyt, amelyet Magyarország kormánya és a Bethlen
Gábor Alap támogatott anyagilag. A verseny döntőjére december 12-én Ungváron a
Kárpátaljai Megyei Filharmónia koncerttermében került sor, ahol az elő- és középdöntőket
követően három korcsoportban 15 tehetséges kárpátaljai fiatal mérhette össze tudását és
felkészültségét. Végül a döntő minden résztvevője oklevélben részesült. A díjazottak az
oklevél mellett a KMKSZ által felajánlott pénzjutalmat vehettek át Brenzovics László
parlamenti képviselőtől, a KMKSZ elnökétől, a Magyar Művészeti Akadémia jutalmát
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A hit élteti a gyermekmentést a nagydobronyi otthonban
2015. december 20. – Magyar Idők, Kárpátalja
Ukrán állami segítség nélkül, magyarországi és más nyugati országokból érkező
támogatásából tartja fenn magát Kárpátalján a Nagydobronyi Református Irgalmas
Samaritánus Gyermekotthon, ahol 66, részben fogyatékkal élő lányt nevelnek. Az
intézmény megpróbál megállni a saját lábán, ezért pékséget működtetnek, valamint
állatokat tartanak és növénytermesztéssel is foglalkoznak. A gyermekotthonba összesen
tizenkilenc tonna lisztadományt juttatott el december 16-án Herczegh Anita, Áder János
köztársasági elnök feleségének delegációja.

A Rákóczi-főiskola
jótékonykodása

Felsőfokú

Szakképzési

Intézetének

Kárpátalja

pedig Répás Zsuzsannától, a Magyar Művészeti Akadémia Nemzetközi és Határon Túli
Ügyek Főosztályának főosztályvezetőjétől.

karácsonyi

2015. december 18. – karpatalja.ma
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének
diákjai, a Rákóczi Ifjúsági Szövetség és a tanintézmény kollégiumának lakói közösen
szerveztek karácsonyi gyűjtést. A beérkező adományokat a beregszászi bentlakásos iskola
tanulóinak szánták. A szeretetcsomagokat a diákok december 17-én, csütörtökön adták át.

A Hármashalom Alapítvány közleménye

Határok mentén
2015. december 20. – Muravidéki Magyar Rádió
Határok mentén címmel jelent meg az a monográfia, amely Csekefa, Kisfalu, Pártosfalva,
Szentlászló és Szerdahely történetét mutatja be a középkortól a 20. század végéig. A
Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa 2011-ben

Muravidék

2015. december 20. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja
340 kárpátaljai pedagógus kapott fejenként 20 ezer forintos ösztöndíjat a Hármashalom
Alapítvány jóvoltából. A támogatások ünnepélyes átadására a beregszászi II. Rákóczi
Ferenc Főiskola dísztermében került sor. A pályázaton azok a kárpátaljai magyar
tannyelvű óvodákban és általános iskolákban magyar nyelven tanító pedagógusok vehettek
részt, akik a 2014/2015-ös iskolai tanévre érvényes munkaszerződéssel rendelkeztek. A
pályázatok elbírálásánál előnyben részesültek a pályakezdő fiatalok, valamint azok a
pedagógusok, akik a magyarság által 25%-nál kisebb népességarányban lakott, legfeljebb
30 000 lakosú, az anyaországtól távolabb eső településeken látják el hivatásukat.
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Balassi mise és kardszentelés Kismartonban
2015. december 20. - Volksgruppen
Vasárnap délelőtt a kismartoni Ferences templomban tartották meg a IX. Balassi-misét,
melynek keretében felszentelték a Balassi-emlékkardokat és átadták a Balassi-érmeket.
Érmet vehetett át Vencser László, az ausztriai idegennyelvű pásztoráció igazgatója és
Varga János a Collegium Pazmaniaum rektora. A misét Kiss-Rigó László szeged-csanádi
megyéspüspök celebrálta, zenei kíséretről a Misztrál Együttes és a soproni Julianeum
énekkar gondoskodtak.

Őrvidék

döntött úgy, hogy támogatja a község nemzetiségileg vegyesen lakott öt településének
múltját bemutató kiadványt. A monográfiát tegnap este mutatták be Pártosfalván.

Gráci Magyar Újság - az esztendő fordulójára
2015. december 20. - Volksgruppen
Megjelent a Gráci Magyar Újság 16. évfolyamának 6. száma, a lap 2015. december-2016.
januári kiadása. Az egyházak hírei, a gyermekklub hírei mellett a Magyar Egyetemisták és
Öregdiákok Klubjának beszámolója, de már az új év első programjai is megtalálhatók az
újságban.
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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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