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Titkos megállapodás van szír menekültek befogadásáról 
2015. december 2. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Index, hvg.hu, atv.hu, Origo, nol.hu, 

mno.hu, Magyar Idők, Krónika, Erdély Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap, Népszabadság, Magyar Idők 

A kötelező betelepítési kvótával kapcsolatban Orbán Viktor arra számít, hogy a napokban 

kiderül egy "titkos háttérmegállapodás" arról, hogy az Európai Unió befogadna 400-500 

ezer szír menekültet. A kormányfő a Magyar Diaszpóra Tanács V. ülésén arról beszélt, 

hogy akár még a héten Berlinben bejelenthetik ezt a javaslatot, amely ugyan kikerült a 

múlt heti EU-Törökország-megegyezésből, de szerinte létezik „ez a titkos 

háttérmegállapodás”. Azt mondta, óriási nyomás lesz Magyarországon és a többi visegrádi 

tagállamon amiatt, hogy ezeket az embereket nemcsak behozni akarják Európába, hanem 

rögtön szét is osztani a tagállamok között „kötelező erővel”. A kormányfő előadásában 

arról is beszélt, hogy egy világhatalmi, világgazdasági és világpolitikai átrendeződés "kellős 

közepén vagyunk", a Nyugat folyamatosan veszít befolyásából. „Egy liberális korszak 

helyett egy demokratikus korszakra volna szükségünk”, mert a ma Európában uralkodó 

liberális politikával az emberek nem értenek egyet - mondta Orbán Viktor. A 

magyarországi alsó középosztály helyzetének javulásáról szólva a miniszterelnök arra 

figyelmeztetett, a következő kormányoknak is lesz feladata, kiemelte ugyanakkor, hogy a 

mélyszegénységben élők száma 2014-ben 166 ezerrel csökkent. A 2010 óta végzett 

kormányzati munkát értékelve Orbán Viktor azt is mondta: az ország megújítási 

kísérletének sikerességét ma már olyan "fényes tekintetű" helyeken sem illik kétségbe 

vonni, mint Brüsszel. Szerinte a magyar megoldások jó szívvel ajánlhatók mindenki 

figyelmébe. 

 

Világnemzet vagyunk 
2015. december 2. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Krónika, Erdély Ma, 

hirek.sk; Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, Magyar Idők 

Világnemzet vagyunk, és a diaszpóra magyarsága kapocs az összmagyarság 

vonatkozásában - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

a Magyar Diaszpóra Tanács V. ülésén szerdán, Budapesten. A kormányfő helyettese a 

világban szétszórtságban élő magyarság szervezeteit tömörítő tanácskozást megnyitva 

kiemelte: nem azért váltunk világnemzetté, mert így akartuk, hanem mert a történelem így 

alakította. Világnemzet vagyunk, a világ minden részén vannak szervezett magyar 

közösségek, amelyek nem úgy viselkednek, mint „egy szabadcsapat vagy valamilyen 

partizánalakulatok, hanem rendezett hadseregként” - fogalmazott. Semjén Zsolt 

megköszönte, hogy a diaszpóra magyarsága és szervezetei hazafiként álltak ki, amikor 

Magyarországot méltatlan támadások érték. A miniszterelnök-helyettes azt mondta: ez 

nem volt könnyű feladat, ellenszélben megmaradni, és kiállni a magyar érdekek mellett, de 

megtették. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/veget-jarja-a-nyugati-dominanciara-epulo-vilaggazdasagi-rend
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/vilagnemzet-vagyunk
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Egyhangú igen a zárónyilatkozatra 
2015. december 2. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu 

A Magyar Diaszpóra Tanács sikeresnek ítéli a honosítást és az állampolgárság 

megállapítását, és bíznak benne, hogy a lehetőséggel minél többen élnek majd a jövőben. 

Többek között ezt tartalmazza a tanács V. ülésén, szerdán egyhangúlag elfogadott 

zárónyilatkozat, amelyet Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

ismertetett sajtótájékoztatón. A kormányfő helyettese kitért arra is, hogy a diaszpóra 

magyarsága üdvözölte a Kőrösi Csoma Sándor programot, amelynek keretében százan 

utaznak ki a kinti közösségek megerősítésére. Idén már 26 országban tevékenykednek 

ösztöndíjasok, és a programra egymilliárd forint áll rendelkezésre. Az új állomások között 

említette Görögországot, Törökországot, Ciprust és Új-Zélandot. A résztvevők, a 

zárónyilatkozat szerint, reményüket fejezték ki, hogy a program 2016-ban is folytatódik. 

 

DIICOT: Bekéék pizzának nevezték a bombát 
2015. december 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte a bukaresti táblabíróság kedden éjszaka 

Beke István Attilát, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi 

szervezetének elnökét, akit az ügyészség merénylet előkészítésével gyanúsít. A DIICOT 

közleménye szerint az illetőt az alkotmányos rend elleni cselekedetek szándékának és a 

robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésének gyanújával vették őrizetbe. Az 

ügyészség szerint a házkutatások során lefoglalt eszközök alkalmasak voltak arra, hogy 

román állampolgárokat és javaikat veszélyeztessék. 

 

Illyés Gergely a kézdi ügyről: felér egy médiahekkel a DIICOT megnyilvánulása 
2015. december 2. – transindex.ro 

Illyés Gergely politológus: „Nem szeretnék most arról beszélni, hogy a Kézdivásárhelyen 

történtek és utórezgései mennyire negatív visszhangot keltettek nemzetközi szinten. 

Inkább arról beszélnék, hogy ma már a román nyilvánosságot befolyásoló 

véleményformálók is úgy látják, picit túlzás az, amit a titkosszolgálat meg a DIICOT 

művelt. Számomra az tűnt fel a román kommentárokból, hogy számukra is ugyanannyira 

sci-fi ez a történet, mint számunkra. Nyilván, a bíróság majd megadja a pontos választ 

arról, hogy merénylet tervezéséről lehet-e beszélni ebben az esetben.” 

 

Igazságot követeltek Bekének a tüntetők Kézdivásárhelyen 
2015. december 2. – Krónika, maszol.ro 

Spontán tüntetés zajlott szerda délután Kézdivásárhely főterén, ahol körülbelül ötszázan 

tiltakoztak a hatóságok túlkapásai ellen és igazságot követeltek a merénylet kitervelésével 

meggyanúsított Beke Istvánnak. 

 

Er
d

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/egyhangu-igen-a-zaronyilatkozatra
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/diicot-bekeek-pizzanak-neveztek-a-bombat
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25668
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kezdivasarhelyi-tuntetes-je-suis-beke
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Vádat emeltek Csibi Barna és a Kárpátia énekese ellen 
2015. december 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Fasiszta, rasszista és idegengyűlölő szimbólumok birtoklása és árusítása miatt 

vádat emelt a csíkszeredai ügyészség Csibi Barna ellen, míg Petrás János László magyar 

állampolgár, a Kárpátia zenekar énekese ellen nacionalista eszmék terjesztése miatt 

emeltek vádat az ügyészek.  

 

Román elemzők is kételkednek a székely merényletkísérletben 
2015. december 2. – Krónika, maszol.ro 

A román sajtó többnyire tárgyilagos hangnemben számolt be szerdán arról az ügyészségi 

bejelentésről, amely szerint egy kézdivásárhelyi magyar férfi házi készítésű bombát akart 

felrobbantani a román nemzeti ünnepen. Egyes kommentárok megkérdőjelezik a 

merényletkísérlet komolyságát. Az Adevărul napilap internetes oldalán Alina Mungiu-

Pippidi a Miért nagyobb probléma a szélhámosság, mint a terrorizmus a románoknál című 

cikkében ironikus hangvételben ír arról, hogy miközben Párizs, Róma, Szentpétervár és 

Isztambul köztereit páncélosok őrzik, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) egy petárdázó 

magyarra csap le a „nemzetközi terrorizmus jól ismert központjában", Kovászna 

megyében. 

 

Felelős és körültekintő tájékoztatásra hívta fel újságírók figyelmét az 
ActiveWatch 
2015. december 2. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Felelős és körültekintő tájékoztatásra hívta fel a román újságírók figyelmét az ActiveWatch 

nevű román emberjogi szervezet a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) ter-

rorizmussal meggyanúsított kézdivásárhelyi elnökének ügyével kapcsolatban. A szervezet 

arra kérte az újságírókat, hogy profizmussal, felelősen és jóhiszeműen tudósítsanak az 

ügyről, amely meglehetősen érzékeny, mert idegengyűlölő megnyilvánulásokat gerjeszthet 

a románok körében a romániai magyar közösséggel szemben. 

 

Egy tanú szerint játékszer volt a kézdivásárhelyi bomba 
2015. december 2. – maszol.ro 

Még az egyik ügyész is kacagott, amikor megtudta, hogy vélhetően bombának vélt 

játékszer miatt vették őrizetbe a kézdivásárhelyi merényletkísérlettel gyanúsított Beke 

István Attilát – mondta el a Maszolnak az ügyben kihallgatott Hodor István vállalkozó. Az 

ügyben házkutatást tartottak a HVIM-szimpatizáns Hodor Istvánnál, ám semmit sem 

foglaltak le. A kézdivásárhelyi Vicus kertészet tulajdonosát kedden tanúként beidézték és 

kihallgatták Sepsiszentgyörgyön. A vállalkozó itt tudta meg, hogy lehallgatták az egyik 

beszélgetését Beke István Attilával, a lehallgató készüléket a letartóztatott fiatal 

kézdivásárhelyi cégének irodájában szerelték fel. Az ügyészek részleteket mondtak el 

Hodor Istvánnak a lehallgatási jegyzőkönyvből.  
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/vadat-emeltek-csibi-es-a-karpatia-enekese-ellen
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-elemzok-is-ketelkednek-a-szekely-merenyletkiserletben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=196372&cim=felelos_es_korultekinto_tajekoztatasra_hivta_fel_ujsagirok_figyelmet_az_activewatch
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=196372&cim=felelos_es_korultekinto_tajekoztatasra_hivta_fel_ujsagirok_figyelmet_az_activewatch
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/56777-egy-tanu-szerint-jatekszer-volt-a-kezdivasarhelyi-bomba
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A román–magyar viszony aláaknázásától tart az EMNP és az EMNT 
2015. december 2. – Krónika, Erdély Ma 

A magyar közösség kriminalizálását sérelmezte a székelyföldi terrorizmusváddal 

kapcsolatban szerdán az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT). Közleményében az EMNP aggályosnak tartotta a romániai 

terrorizmusellenes szervezeteknek a román nemzeti ünnepre időzített kézdivásárhelyi 

fellépését, mert az alakulat szerint az az etnikai feszültségek elmélyítését eredményezheti. 

A párt azt kérte a román hatóságoktól, hogy ha bebizonyosodik a Beke István elleni 

terrorizmusvád, a törvény teljes szigorával járjanak el, addig azonban tartsák tiszteletben 

az ártatlanság vélelmét. 

 

Kelemen az interetnikai feszültségek fokozódásától tart 
2015. december 2. – transindex.ro 

Kelemen Hunor a Transindex kérdésére elmondta, hogy elegendő információ hiányában 

nem tudja megítélni azt, hogy az állami hatóságok túldimenzionálták vagy sem a 

kézdivásárhelyi december 1-jei eseményeket, azonban nem sok jóra számít annak kapcsán, 

hogy miként csapódnak le a történtek a társadalomban, az interetnikai kapcsolatok 

szintjén. 

 

Szilágyi feltétellel válaszol Kelemen feltételére 
2015. december 2. – Krónika 

Ha Maros megyében és Marosvásárhelyen megvalósul az összefogás az Erdélyi Magyar 

Néppárt és az RMDSZ között a jövő nyári önkormányzati választást megelőzően, akkor az 

EMNP hajlandó tárgyalni arról, hogy a megyeszékhelyen ne indítson önálló jelöltlistát a 

parlamenti megmérettetésen. Ezt nyilatkozta Szilágyi Zsolt EMNP-elnök a Krónikának 

Kelemen Hunor felvetése kapcsán, miszerint az RMDSZ abban az esetben fogadja el a 

néppárt javaslatát közös önkormányzati képviselői lista állítására Marosvásárhelyen és 

Maros megyében, ha az alakulat írásban vállalja, hogy nem indul a parlamenti választáson. 

 

Bogdan Diaconu ismét betiltatná az RMDSZ-t 
2015. december 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Az RMDSZ betiltásáról terjesztett törvénytervezetet a bukaresti képviselőház elé Bogdan 

Diaconu független képviselő szerdán arra az állítólagos merényletkísérletre hivatkozva, 

amelyet az ügyészség szerint a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Szervezet (HVIM) 

kézdivásárhelyi elnöke akart elkövetni. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-romanamagyar-viszony-alaaknazasatol-tart-az-emnp-es-az-emnt
http://itthon.transindex.ro/?hir=41323
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/szilagyi-feltetellel-valaszol-kelemen-feltetelere
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/bogdan-diaconu-ismet-betiltatna-az-rmdsz-t
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Somogyi Szilárd: az MKP munkáját látva azonosulni tudunk a párttal 
2015. december 2. – hirek.sk 

A szlovákiai politikai pártok és mozgalmak már javában készülődnek a 2016. március 5-i 

parlamenti választásokra. A Magyar Közösség Pártja összefogás-listáján civilek és 

mozgalmak képviselői is helyet kaptak. A 2012-ig a Szabadság és Szolidaritás színeiben 

politizáló Somogyi Szilárd Mi magunk mozgalmának négy tagja az MKP-lista 100-103. 

helyén szerepel. Egyebeken kívül a két fél közti együttműködés okairól és kereteiről is 

nyilatkozott a Hírek.sk-nak a mozgalom vezetője. 

 

Lesznek magyar nyelvű diplomák a Selye János Egyetemen! 
2015. december 2. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Az elmúlt napokban sajtónyilvánosságot kapott a két-, illetve háromnyelvű diplomák ügye. 

Csiba Péter, a Selye János Egyetem rektorhelyettese portálunknak hét elején nyilatkozva 

jelezte, hogy szerdán az ügyben az egyetem vezetői találkoznak a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának munkatársaival. A szerda délutáni megbeszélés után 

a résztvevők közös nyilatkozatot adtak ki, melyben közölték, az egyetem diákjai magyar 

nyelvű diplomát is kaphatnak. A háromnyelvű diplomák ügye még kérdéses. 

 

Őry Péter: Szlovákiában is érvényesülnie kell a népakaratnak 
2015. december 2. – Felvidék Ma 

Október elejétől gyűjti a Magyar Közösség Pártja az aláírásokat petíciónkhoz, amelyet a 

helyi népszavazások eredményének kötelező érvényűsége érdekében indított a párt. „A 

mostanáig összegyűlt aláírások száma azt bizonyítja, hogy felhívásunk nagy visszhangra 

talált, és a felvidéki magyarok számára nem közömbös a téma. Hogyan is lenne közömbös, 

hiszen alapvető polgári jogainkról van szó” – húzta alá Őry Péter, az MKP önkormányzati 

alelnöke. 

 

A SNS elnöke a magyar kártyáról: csak jó és rossz emberek vannak… 
2015. december 2. – Felvidék Ma 

"Nincs félnivalója a felvidéki magyarságnak a Szlovák Nemzeti Párttól" - véli Andrej 

Danko." Már amennyiben képesek vagyunk együtt örülni velük a közös sikereknek, 

továbbá a magyarországi elit nem kezd el fantáziálni a határok módosításáról vagy épp az 

állampolgárság és a választójog kiterjesztéséről" - vázolta Andrej Danko, az SNS elnöke a 

tablet.tv online televízió politikai műsorában arra a kérdésre, hogy mit kezdenek a 

nemzetiek a korábbi választásokon előszeretettel használt úgynevezett magyar kártyával. 

 

Deichmann-ügy: még per is lehet belőle 
2015. december 2. – Új Szó 

Felhatalmazta a somorjai Deichmann cipőboltból állítólag nyelvi diszkrimináció miatt 

elbocsátott Judit a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatát, hogy kérje ki a 
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http://www.hirek.sk/belfold/20151201131524/Somogyi-Szilard-az-MKP-munkajat-latva-azonosulni-tudunk-a-parttal.html
http://www.hirek.sk/itthon/20151202190929/Lesznek-magyar-nyelvu-diplomak-a-Selye-Janos-Egyetemen.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/57846-ory-peter-szlovakiaban-ervenyesulnie-kell-a-kozvetlenul-kinyilvanitott-nepakaratnak
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/57837-a-sns-elnoke-a-magyar-kartyarol-csak-jo-es-rossz-emberek-vannak
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/12/02/deichmann-ugy-meg-per-is-lehet-belole
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vállalattól menesztésének valódi indoklását. Ezt Szekeres Klaudia, a Jogsegélyszolgálat 

koordinátora mondta el, miután találkozott Judittal, és megállapodtak a további 

lépésekről. „A vállalat adatvédelmi okokra hivatkozva hallgatja el a valós okot, ezért én 

mint jogi képviselő fogok hozzájuk fordulni, hogy ezt a kifogást ne hozhassák fel” – 

mondta a jogász. „Az ügy társadalmi súlyára és a medializálására való tekintettel fogom 

kérni, hogy adják meg a valódi indokot” – tette hozzá. 

 

Kizárták a VMSZ-ből a Magyar Mozgalom kilenc tagját 
2015. december 2. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Kizárták első fokon a Vajdasági Magyar Szövetségből a Magyar Mozgalom kilenc tagját. 

Azokról a szabadkai önkormányzati képviselőkről van szó, akik a Városi Képviselő-testület 

legutóbbi ülésén platformot alakítottak a VMSZ frakción belül. November 17-én a 

Vajdasági Magyar Szövetség közleményben jelezte, fegyelmi eljárást kezdeményez a 

Vajdasági Magyar Szövetség Városi Szervezetének elnöksége a szabadkai városi képviselő-

testület kilenc VMSZ-es tagja ellen. Hangsúlyozták, lehetetlenség a platformot 

megalakítani, hiszen amellett, hogy a VMSZ Szervezeti és Működési Szabályzata és egyéb 

dokumentumai nem teszik lehetővé platformok létrehozását és működését, a városi 

Képviselő-testület jogi kerete sem teszi ezt lehetővé. A VMSZ Fegyelmi Bizottsága döntött, 

és első fokon kizárta a pártból a platform létrehozását kezdeményező 9 képviselőt. 

  

Lajkó Félixnek ítélték oda a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat 
2015. december 2. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Lajkó Félixnek ítélték oda idén a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat. A bírálóbizottság 

indoklása szerint a zeneművész olyan tiszta zenét játszik, amelyet önmagán keresztül szűr 

át. Utasi Csilla a Híd Irodalmi Díjat érdemelte ki Argumentum, fabula, história Heltai 

Gáspár műveiben című tanulmánykötetéért. A műben széleskörű kortárs 

irodalomtudományi jártasságról, valamint az elméleti forrásmunkákban való alapos 

tájékozottságról tesz tanúbizonyságot a szerző – véli a zsűri. A Forum Képzőművészeti 

Díjat Szalma Viktória grafikus kapta a tavaly megrendezett Úton című önálló tárlata, 

színvonalas alkalmazott grafikusi munkássága, valamint kiállítás-szervezői tevékenysége 

elismeréseként. 

  

Négyéves a VMSZ belgrádi szervezete 
2015. december 2. – Pannon RTV 

Negyedik születésnapját ünnepelte a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi városi 

szervezete. A párt a szerb fővárosban a magyar–szerb kapcsolatok ápolásán és a magyar 

kultúra terjesztésén dolgozik. Emellett helyi szinten igyekszik megvalósítani a VMSZ 

programját és céljait. A torta is a négy évet hirdette Belgrádban, a Vajdasági Magyar 

Szövetség városi szervezete fennállásának évfordulóján. A VMSZ fővárosi szervezete 2011. 
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november 30-án alakult meg 21 taggal, azóta pedig tízszeresére tudta növelni tagjainak 

számát. 

  

Zenta: Szabálysértési feljelentés a Jobbik táblája miatt 
2015. december 2. – Vajdaság Ma 

Az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium ma szabálysértési feljelentést 

nyújtott be Zentán Szávay Isván magyar állampolgár, magyar országgyűlési képviselő ellen 

a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai párt táblája miatt, írja a Tanjug. A 

minisztérium közigazgatási felügyelősége azért tett szabálysértési feljelentést Szávay 

István ellen, mert irodája kirakatába kitette egy olyan politikai párt, vagyis a Jobbik 

tábláját, amelyik Szerbiában nincs bejegyezve a politikai pártok jegyzékébe. Szávay a 

politikai pártokról szóló törvény szerint ezzel szabálysértést követett el. 

  

Szávay István reagálása a zentai feljelentésre 
2015. december 2. – Vajdaság Ma 

Szávay István, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője a 

portálunkon megjelent Tanjug-hír nyomán reagált arra, hogy a szerb államigazgatási és 

helyi önkormányzati minisztérium szabálysértési feljelentést tett ellene Zentán a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom politikai párt táblájának zentai kitűzése miatt. „A zentai 

képviselői fogadóirodám táblájába kötöttek bele a szerb hatóságok, úgy néz ki, nem 

találnak ennél komolyabb fogást. Délvidéki jogász véleményét kikérve továbbra is 

fenntartom, hogy semmilyen törvény- vagy szabályellenes cselekedetet nem követtem el, a 

feljelentés pedig a minisztérium által hivatkozott törvény alapján sem állja meg a helyét.” 

  

Korhecz: Az MNT nem kommunikál megfelelően a közvéleménnyel 
2015. december 2. – Vajdasági RTV 

A testület adminisztratív kapacitásának csökkentése a hatékonyság és az eredmény kárára 

megy – nyilatkozta az Újvidéki Rádiónak Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács volt 

elnöke, mérlegelve az MNT egyéves tevékenységét. Kifogásolja, hogy nem 

tapasztalatátadással történtek a személycserék. Szerinte sorra bedőltek a stratégiai 

programok. Azt is nehezményezi, hogy néhány ember dönt mindenről. Hiányolja a 

közvéleménnyel való kommunikációt, azt, hogy a szerb és a vajdasági magyar sajtóhoz sem 

jutnak el a Magyar Nemzeti Tanácsra vonatkozó hírek. 

  

Hajnal Jenő: Soha nem gyakoroltam nyomást a sajtóra 
2015. december 2. – Vajdasági RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács egy éves munkájában Hajnal Jenő elnök azt tartja a legnagyobb 

sikernek, hogy olyan építkezésbe kezdtek, amely előre mutat. Az Újvidéki Rádió Beszéljük 

meg! című műsorában kiemelte az oktatási feladatokat, a fiatalokkal való foglakozást, az 

ösztöndíjprogram újragondolását, a felsőoktatás megújítását, a tájékoztatás specifikus 
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helyzetét és a művelődési építkezést. AZ MNT elnöke cáfolja, hogy befolyásolni próbálta 

volna a vajdasági magyar médiumokat, szerinte az újságíróknak kell megtalálniuk a közjó 

fogalmát. A privatizálással kapcsolatban nem tudta elfogadni azt a javaslatot, hogy az 

MNT hozzon létre alapítványt a Szabadkai Rádió helyzetének rendezésére. „E 

szerkesztőség munkatársainak megoldási lehetőséget kínált a Pannon RTV. A többi helyi 

rádió munkatársait is tudósítóként kellene alkalmazni” – mondta Hajnal. 

 

Mikulás-csomagot és számítógépeket kapnak kárpátaljai gyerekek 
2015. december 2. – MTI 

Mikulás-csomagokat és öt számítógépet visznek december 4-én a kárpátaljai 

Mezőkaszonyba a XXII. kerületi Fidelitas és a Budafok-Tétényi önkormányzat képviselői, 

hogy segítsék az ott élő gyerekeket. Az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt Kárpátalján is 

nehézzé, anyagilag bizonytalanná vált a helyzet, ami a tél közeledtével csak tovább romlik, 

ezért a kerületi Fidelitas egy csoportja úgy döntött, hogy az önkormányzat korábbi 

kezdeményezéséhez csatlakozva Mikulás-akciót szervez - tájékoztatta az önkormányzat 

szerdán az MTI-t. 

 

Segítség a csapi oktatási intézményeknek 
2015. december 2. – Kárpátalja 

A Csapi 2. Sz. Széchenyi István Középiskola és a csapi zeneiskola részesült elsőként a Csapi 

Magyar Oktatásért Civil Szervezet támogatásában. A szervezetet az idén hozta létre a 

középiskola szülői tanácsa azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson Csap oktatási 

intézményei számára. A Bethlen Gábor Alap pályázatán elnyert összegből két intézmény 

részesült. 

 

Leépülő határok az agráriumban is 
2015. december 2. - Népújság 

A Szlovén és a Magyar Agrárkamara, valamint a Muravidéki Magyar Gazdák és 

Vállalkozók Egyesülete (MMGVE) idén az AGRA vásáron együttműködési szerződést írt 

alá, amelynek parafált dokumentuma tegnap a szlovén kamara muraszombati egységének 

ülésén került átadásra. 

 

2016-tól kétnyelvű vízszámlát követelnek 
2015. december 2. – Népújság 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa hétfői ülésén 

megtárgyalta a közösség 2016-os költségvetésének javaslatát 109 ezer euró értékben és – 

bízva a kormányrendelet elfogadásában, mely a községek és a nemzeti közösségek közti 
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30:70 százalékos pénzfelosztási arányt irányozza elő – elutasította Dobronak Község 101 

ezer eurós összegben jelzett utalását. 

 

Segítsenek az önkormányzatok is 
2015. december 2. - Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa hétfői ülésén a 2016. évre 

javasolt munka- és pénzügyi terv ismertetése, annak megtárgyalása mellett az intézet 

kintlévőségeiről, illetve adósságairól is sok megjegyzés, tanács is elhangzott a tagok 

részéről. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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