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MKP: Összefogunk a szlovákiai magyarságért és Dél-Szlovákiáért 
2015. december 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Lemondott a Magyar Közösség Pártja választási listáján való indulásról Szigeti László, aki 

ellen peres eljárás van folyamatban. Berényi József, az MKP elnöke leszögezte: a párt 

nagyra értékeli Szigeti László döntését arról, hogy lemond jelöléséről. „Ugyanakkor 

hangsúlyozzuk: továbbra is hisszük, hogy ártatlan” – fogalmazott Berényi. A párt 

képviselőjelölt-listája eddig nem volt teljes, az MKP OT két hely betöltését az országos 

elnökségre bízta. „Nagy örömünkre szolgál, hogy két népszerű hazai magyar zenész, 

Zsapka Attila, a KorZár frontembere és Vadkerti Imre énekes fogja erősíteni 

jelöltlistánkat” – jelentette be a pártelnök. Szigeti László helyét a listán az MKP parlamenti 

választási kampányfőnöke, Forró Krisztián foglalja el. A 14. sorszámig minden jelölt eggyel 

előbbre lép. „Szimbolikus üzenetnek is tekinthető, hogy a két legnagyobb magyarok lakta 

járási székhely alpolgármestere, a komáromi Knirs Imre és a dunaszerdahelyi A. Szabó 

László a 14., illetve 15. helyen egymás mellett szólítják meg a választókat” – jegyezte meg 

Berényi József. 

 

Nem született döntés a helységnévtáblák ügyében Kolozsváron 
2015. december 7. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A Kolozs megyei törvényszék hétfőn sem hozott döntést a többnyelvű helységnévtáblák 

ügyében - tájékoztatott Szőcs Izabella jogtanácsos. Ítélet december 18-án várható. Szőcs 

Izabella elmondta, a hétfői tárgyaláson nem esett szó a városkapukról. A polgármesteri 

hivatal jelenlévő képviselője csupán egy benyújtott iratcsomóban tájékoztatta a bírónőt a 

projektről, amely "semmi olyant nem tartalmazott, amiről eddig ne tudtunk volna": azaz a 

polgármesteri hivatal ezúttal sem pontosított arról, mikor helyezné ki a többnyelvű 

városkapukat. 

 

Parlamenti választások: 22 párt és egy koalíció indul 
2015. december 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Összesen 23 politikai párt, mozgalom és koalíció indul a 2016. március 5-én, szombaton 

sorra kerülő parlamenti választásokon. A pártok, mozgalmak és koalíciók december 6-án 

éjfélig adhatták le jelöltlistáikat, s egyúttal be kellett fizetniük a 17 000 eurós választási 

kauciót is. A listákat az illetékes bizottság átvizsgálja, majd határoz nyilvántartásba 

vételükről. A pártok ezután megkapják sorszámukat, amely alatt vesznek részt a 

választásokon. 

 

Terrorvád: vármegyés szimpátiatüntetés Budapesten 
2015. december 7. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Bihari Napló 

Szimpátiatüntetést tartott a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) a 

budapesti román nagykövetség előtt vasárnap szabadságot követelve a kézdivásárhelyi 
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Beke Istvánnak, akit a román hatóságok merényletkísérlet gyanújával előzetes 

letartóztatásban tartanak. Zagyva György Gyula, a HVIM társvezetője felszólalásában azt 

mondta: nyilvánvaló, hogy nincs semmi bizonyíték Beke István ellen. Véleménye szerint a 

román hatóságok akciója a magyarok megfélemlítését, az erdélyi autonómiatörekvések 

elnyomását szolgálja. A mozgalmi vezető úgy gondolja, a magyar emberek közös 

felelőssége, hogy kiálljanak a HVIM kézdivásárhelyi szervezetének elnöke mellett, és arra 

buzdította a jelenlévőket, hogy terjesszék a közösségi oldalakon a történteket, mert ha az 

nagy visszhangot kap, akkor Beke István kiszabadulhat. 

 

SZNT: alkotmányellenes a Beke elleni ügyészségi fellépés 
2015. december 7. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alkotmányellenesnek tartja azt a módot, ahogy a román 

főügyészség szervezettbűnözés- és terrorizmusellenes főosztálya (DIICOT) eljárt a 

merényletkísérlettel gyanúsított Beke István ügyében. Izsák Balázs SZNT-elnök 

(képünkön) vasárnap esti közleményében arra figyelmeztetett, hogy az ügyészség 

közleménye, melyben a román nemzeti ünnepen a vélt merényletkísérlet leleplezését 

bejelentette, „a Ceaușescu-diktatúra legsötétebb korszaka koncepciós pereinek nyelvét, 

szellemét eleveníti fel”. Izsák Balázs arra hívta fel a figyelmet az MTI által idézett 

közleményben, hogy Beke Istvánt már az őrizetbe vételkor vádlottként emlegeti az 

ügyészség, holott az eljárásnak ebben a szakaszában a jogi normák szerint csak 

gyanúsítottnak lenne szabad tekinteni. 

 

Pozitív hatása is lehet a kézdivásárhelyi terrorista-ügynek 
2015. december 7. – Erdély Ma, Háromszék 

Illyés Gergely politológus szerint a Kézdivásárhelyen történtek és utórezgései nemcsak 

nemzetközi szinten keltettek negatív visszhangot, hanem már a román nyilvánosságot 

befolyásoló véleményformálók is úgy látják, túlzás az, amit a titkosszolgálat meg a 

Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság művelt. „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” – mondta a szakember a Transindexnek. 

 

Kiterjesztik Székelyföldre a Beke István melletti tüntetéseket 
2015. december 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Keddtől Sepsiszentgyörgyre is kiterjesztik a Kézdivásárhelyen öt napja zajló 

szimpátiatüntetés-sorozatot, amelynek résztvevői szabadságot követelnek a 

merényletkísérlet gyanújával őrizetbe vett Beke Istvánnak, tiltakoznak a hatósági 

túlkapások és a román sajtó elfogultsága ellen. Sepsiszentgyörgyön kedden délután 4 

órára, a főtérre hívják a tüntetőket, és a tervek szerint az akciót minden nap megismétlik, 

amíg az ügy igazságosan megoldódik – közölte Bedő Zoltán. 
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Bírósági indoklás: Beke robbantása súlyos pszichológiai következményekkel 
járt volna 
2015. december 7. – transindex.ro 

Amire Beke István készült Kézdivásárhelyen december 1-én, erős pszichológiai hatást 

keltett volna a jelenlevőkben, főleg a párizsi terrorista merényletekre való tekintettel - áll a 

Bukaresti Táblabíróság ma kibocsátott indoklásában. A táblabíróság szerint mivel a 

vádlott terve különösen nagy társadalmi kockázatot jelentett volna, akár súlyosabb ítéletre 

is számíthat, mint a törvény által meghatározott 10-20 év (ez az eredeti büntetés fele 

lenne, mivel a hatóságoknak sikerült még a megvalósítás előtt közbelépni). 

 

A kolozsvári közszállítás nyitott a Musai-Muszáj által felvetett 
többnyelvűsítésre 
2015. december 7. – transindex.ro, Krónika 

Válaszolt a kolozsvári közszállítás a Musai-Muszáj nyílt levelére. A mozgalom közleménye 

szerint Liviu Neag szóvivő úgy fogalmazott, "a Kolozsvári Közszállítási Vállalat szem előtt 

tartja a Musai-Muszáj által felvetett szempontokat és nyitott az együttműködésre a 

gyakorlatba ültetés kapcsán." 

 

Nem volt terrorista terv! – Ők viccnek szánták, de a hatóságok mellre szívták 
2015. december 7. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

A szervezett bűnözés és terrorizmusellenes ügyészség (DIICOT) vádirata szerint Beke 

István házi készítésű bombát akart robbantani december 1-jén, legalábbis erről 

beszélgettek a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai az október 10-én 

megtartott találkozón, amin a nyujtódi Hodor István (akit szintén kihallgattak) is jelen 

volt. A továbbiakban Hodort kérdezte a Székely Hírmondó, hogy ezek a bizonyítékok mit 

változtatnak a Beke István ügyén. 

 

Van-e székely terrorizmus? 
2015. december 8. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Múlt kedden a Bukaresti Táblabíróság eleget tett a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus 

Elleni Igazgatóság (DIICOT) kérésének, és harmincnapos vizsgálati fogságba helyezte a 

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

helyi vezetőjét. A székely fiatalembert december 1-jén hajnalban tartóztatták le, azzal 

vádolva, hogy nagy mennyiségű pirotechnikai eszköz segítségével robbantásra készült a 

Románia nemzeti ünnepe alkalmából szervezett katonai parádén. A román újságíró szerint 

az SRI munkatársai azt akarták bebizonyítani nyugati kollégáiknak, akik valódi 

terrorizmus ellen harcolnak, hogy ők is éberek. De ha a hajnali négykor letartóztatott 

székely fiatalember valóban robbantani akart aznap délelőtt, akkor miért nem volt 

összeszerelve a robbanószerkezet? 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. december 8-i számában olvasható)  
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Hétvégén zajlott a 14. MIÉRT Akadémia 
2015. december 7. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A hétvégén tizennegyedik alkalommal szervezte meg a MIÉRT Akadémiát a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és tagszervezete, a Bihar megyei Területi Ifjúsági Egyeztető 

Tanács (BTIET). A december 4-6. közötti szakmai programra ezúttal is a Nagyvárad 

melletti Püspökfürdőn, a Perla Szállóban került sor. A MIÉRT Akadémia minden évben 

egy adott témára összpontosít, idén a tematika az egyetem elvégzése utáni munkavállalás 

volt. Az előadók ennek körbejárásával igyekeztek hasznos útmutatást adni a mintegy 150 

részvevőnek. 

 

Magyar napokat tartanak a MOGYE-n 
2015. december 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem fennállásának 70. évfordulója 

tiszteletére december 7. és 11. között kulturális-tudományos rendezvénysorozatot szervez 

az intézmény, amely úgynevezett Magyar Kulturális Napoknak is helyet ad. Az egyetem 

magyar tagozatán nem mindenki fogadta lelkesen a kezdeményezést, volt, aki úgy vélte, 

„ügyes fogás” a románok részéről, hogy felmutathassák, „íme, megvalósult a 

multikulturalitás”. A valódi multikulturalitás nem csupán egy rendezvényt jelent, hanem 

azt, hogy az oktatás több nyelven folyik – mondta a szekelyhon-ro-nak egy nevét nem 

vállaló személy. Ennek ellenére szerinte ez jó ötlet, és nem tartja helyesnek, ha 

elhatárolódnak, és nem kapcsolódnak be a kezdeményezésbe. 

 

Nem szolgálták ki magyarul a KFC-ben 
2015. december 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nacionalista szitokáradat zúdult arra a magyar nőre, aki az újonnan nyílt marosvásárhelyi 

KFC gyorsétteremben szerzett negatív tapasztalatait szerette volna megosztani az 

étteremlánc romániai Facebook-oldalán. A gyorsétterem képviselői szerint félreértés 

okozta, hogy a vendég nem beszélhetett anyanyelvén a magyar alkalmazottal. A 

marosvásárhelyi fiatal hölgy közzétette a történteket a KFC központi Facebook-oldalán, 

ahol 732 like-ot és több mint 4000 hozzászólást kapott. A Eşti din Târgu Mureş dacă 

(Marosvásárhelyi vagy, ha) elnevezésű Facebook-csoportban is heves vitát váltott ki az 

incidens, több mint 600 hozzászólást generálva. A nyomdafestéket nem tűrő nacionalista 

hozzászólásoktól az enyhébb hangvételűekig ez az üzenet összegezhető: Romániában 

élünk, akinek nem tetszik, elmehet Magyarországra magyarul beszélni. 

 

Kétnyelvű helységnévtáblákat ígér Borboly Csaba 
2015. december 7. – Krónika 

Facebook-bejegyzésben ígért kétnyelvű helységnévtáblákat hétfőn a frissen felújított 132-

es Hargita megyei útra Borboly Csaba tanácselnök. Az RMDSZ-es politikus a hétvégén 

viccesnek szánt bejegyzésben – mint fogalmazott: „pamfletben” – próbált magyarázkodni, 
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majd amikor látta, hogy ez „nem jött be”, ugyanis írását „nem sok lájkkal díjazták”, 

komolyra fordította a szót. Hétfői bejegyzésében belátta, hogy a lakosok „nem 

komédiásnak választották meg, hanem intézményvezetőnek”. „Tehát a lényeg, hogy 

természetesen a 132-es úton is, mint minden megyei úton, lesz kétnyelvű feliratozás, és ha 

ebbe a dologba hiba csúszott be, akkor korrigáljuk, de most az a legfontosabb, hogy ez a 

soha véget érni nem akaró történet most véget érjen, legyen átadva a kész beruházás, és a 

költségeit fizesse ki az Unió meg a román kormány” – írta Borboly Csaba. 

 

Gyűlöletspirál 
2015. december 7. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Egy hét telt el a román hírszerzés és az ügyészség által 

megfogalmazott székelyföldi terrorvád közzététele óta, de a kép nem tisztult az ügyben, sőt 

egyre homályosabb. Az elmúlt hét nap azonban arra bőven elegendő volt, hogy újfent 

megbizonyosodjunk: a bukaresti média, a román véleményformálók többsége ugyanúgy 

képes a valóság elferdítésére, az uszításra, mint a magyarellenes tombolás jellemezte 

kilencvenes években. Tulajdonképpen már nem is számít, hogy a kézdivásárhelyi HVIM-

esek (apropó: ugyan milyen „terrorsejt” az, amelynek a többi, cinkosként beállított tagja 

ellen még csak eljárást sem indítanak?) robbantásra vagy újabb taktikai csapatjátékra 

készültek, a titkosszolgálat elérte célját: a legnagyobb romániai kisebbségi közösség első 

számú közellenséggé vált”. 

 

Hátrébb lépett Portik Vilmos 
2015. december 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Bereczki Ferenc személyében új elnöke van az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Maros 

megyei szervezetének, amelynek éléről – jóval mandátuma lejárta előtt – lemondott az 

alakulat legismertebb helyi politikusának számító Portik Vilmos, aki alelnökként folytatja. 

Döntését azzal indokolta, hogy a továbbiakban több időt szeretne szentelni a 

marosvásárhelyi szervezet építésére és a 2016-os helyhatósági választások előkészítésére. 

 

Magyar állampolgársági ügyintézés Zabolán és Szörcsén 
2015. december 7. – szekelyhon.ro 

Zabolán és Szörcsén fogadják az érdeklődőket a honosítási kérelmeik összeállítása 

érdekében az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai kedden, 

csütörtökön pedig a városi irodákba várják az igénylőket. 
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Karácsonyi ajándékot kapnak a felvidéki magyar óvodások a Rákóczi 
Szövetségtől 
2015. december 7. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Magyar Nemzet 

Idén is karácsonyi csomagot küld a Rákóczi Szövetség minden felvidéki magyarul beszélő 

óvodásnak. Az ajándékcsomagot 12 742 felvidéki kisgyermek kapja meg december 

folyamán, a szövetség Felvidéken működő célalap hálózatának közreműködésével, 

karácsonyi ünnepségek alkalmával. Az ajándékcsomagok tartalmaznak egy szülőkhöz szóló 

levelet, mely a magyar iskolaválasztás helyességéről és fontosságáról igyekszik meggyőzni 

a családokat. 

 

Áldott karácsonyt kívánt a Via Nova az Auparknak 
2015. december 7. – Felvidék Ma 

A múlt héten kavarta fel a kedélyeket, hogy a pozsonyi Aupark öt nyelven kívánt boldog 

karácsonyt a vásárlóinak, arra viszont nem vette a fáradságot, hogy mindezt magyar 

nyelven is megtegye. Pedig a városban 15 ezer magyar él, és sok ezer magyar fordul meg a 

bevásárlóközpontban naponta szórakozás vagy vásárlás céljából. A hiányosságnak már a 

múlt héten hangot adott a Via Nova érsekújvári képviselője, Nagy Dávid, aki 

blogbejegyzésben fejezte ki nemtetszését. Az ifjúsági szervezet most egy méretarányos, a 

többi karácsonyi felirathoz képileg illeszkedő feliratot készített el magyar nyelven, hogy 

nyilvánvalóvá tegyék az üzenetet az Aupark vezetősége és mindenki számára: ez hiányzik 

az épületről. 

 

A Magyar Mozgalom tagjainak zaklatása folyamatosan zajlik ‒ állítja Joó Horti 
Lívia 
2015. december 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV,  

A Magyar Mozgalom (MM) szolidaritást vállal a Vajdasági Magyar Szövetségből (VMSZ) 

első fokon kizárt szabadkai képviselőkkel, akik a városi képviselő-testületen, illetve a 

VMSZ szabadkai frakcióján belül létrehozták az MM platformját ‒ jelentette be hétfői 

sajtótájékoztatóján Korhecz Tamás, a Magyar Mozgalom egyik társelnöke. Minden 

rendelkezésre álló eszközzel, a nyilvánossággal és a jogi lehetőségekkel élve fellépnek a 

kizárás ellen, ami a szervezet tagjai szerint jogszerűtlen lépés volt a VMSZ részéről ‒ 

hangozott el a Magyar Mozgalom első hivatalos sajtótájékoztatóján, amelyen jelen voltak a 

szabadkai városi képviselő-testület tagjai, akiket első fokon kizártak a Vajdasági Magyar 

Szövetségből. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20151207182748/Karacsonyi-ajandekot-kapnak-a-felvideki-magyar-ovodasok-a-Rakoczi-Szovetsegtol.html
http://www.hirek.sk/itthon/20151207182748/Karacsonyi-ajandekot-kapnak-a-felvideki-magyar-ovodasok-a-Rakoczi-Szovetsegtol.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/ifjusag/57973-aldott-karacsonyt-kivant-a-via-nova-az-auparknak
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19447/A-Magyar-Mozgalom-tagjainak-zaklatasa-folyamatosan-zajlik-8210-allitja-Joo-Horti-Livia.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19447/A-Magyar-Mozgalom-tagjainak-zaklatasa-folyamatosan-zajlik-8210-allitja-Joo-Horti-Livia.html
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A szellemi alkotások társadalmi jelentősége és a magyar kultúra 
2015. december 7. – Magyar Szó 

Tizenegyedik alkalommal tartotta meg szombaton Újvidéken a Vajdasági Magyar 

Tudományos Társaság a magyar tudomány napjának szentelt hagyományos, tudományos 

tanácskozását. A konferencián anyaországi vendégek is részt vettek, összesen 18-an. Vékás 

Lajos akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke is megtisztelte jelenlétével 

és előadásával az egybegyűlteket.  

 

Az erzsébetlaki magyarság szóvivői 
2015. december 7. – Hét Nap 

A 2004 óta aktívan tevékenykedő erzsébetlaki Császár-tó Magyar Művelődési Egyesület — 

mely 2000-ben az addig több évtizeden át létező Egység Művelődési Egyesületből vált ki — 

az idén is a sokrétű, színes műsoraival és fellépéseivel öregbítette a település hírnevét. 

Pozsár-Halász Éva, az egyesület elnöke elmondta, megalakulásuk óta céljuk az erzsébetlaki 

magyarság összefogása, nemzeti kultúrájának és hagyományának megőrzése, illetve 

bemutatása — otthon és külföldön egyaránt. Emellett külön figyelmet fordítanak a 

fiatalokkal és a gyerekekkel való foglalkozásra. 

 

Kárpátalja visszacsatolásáról jelent meg történeti munka a Jaffa Kiadónál 
2015. december 7. – MTI, karpatalja.ma 

Nem fogadta egyöntetű lelkesedés Kárpátalján a két évtized után visszatérő magyar 

fennhatóságot - mondta el az MTI-nek Fedinec Csilla történész, akinek a régió 1938 és 

1944 közötti történelmét feldolgozó munkája A magyar Szent Koronához visszatért 

Kárpátalja címmel jelent meg a Jaffa Kiadónál. A Kárpátalja 1918-tól napjainkig tartó 

történelmével két évtizede foglalkozó szerző hozzátette: a két világháború között a 

magyarországi közvéleményben tévesen a "magyar Kárpátalja" képe élt, holott a 

valóságban a terület etnikailag és nyelvileg is igen sokszínű volt. Az 1941-es magyar 

népszámlálás adatai szerint a lakosság mintegy 27 százaléka vallotta magát magyarnak 

szemben 58 százalékkal, aki magát ruszinnak/ukránnak tartotta. 

  

Az ifjúságért égett a remény gyertyája Beregszászban 
2015. december 7. – karpatalja.ma 

Meggyújtották a remény gyertyáját Beregszász főterén december 6-án, az adventi 

várakozás második vasárnapján. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF 

KMF) kezdeményezésére Beregszász civil szervezetei úgy döntöttek, hogy 2015-ben 

hagyományteremtő céllal, Közös Advent címszó alatt valósítják meg a várakozás ideje alatt 

szervezett programjaikat. Az est nyitányaként Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke gyújtotta meg a remény gyertyáját, majd köszöntötte a 
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http://www.magyarszo.com/hu/2911/vajdasag/136983/A-szellemi-alkot%C3%A1sok-t%C3%A1rsadalmi-jelent%C5%91s%C3%A9ge-%C3%A9s-a-magyar-kult%C3%BAra.htm
http://hetnap.rs/cikk/Az-erzsebetlaki-magyarsag-szovivoi-21221.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/karpatalja-visszacsatolasarol-jelent-meg-torteneti-munka-a-jaffa-kiadonal/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/az-ifjusagert-egett-a-remeny-gyertyaja-beregszaszban/
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jelenlévőket. Ezután a történelmi egyházak képviselői mondtak áldást az egybegyűltekre és 

osztották meg adventi gondolataikat. 

  

"A Magyar Kultúráért Kárpátalján" pénzalap díjazottjainak díjátadó 
ünnepsége  
2015. december 7. – karpatinfo.net 

Kiss Gyula nyugdíjas, jelenleg Budapesten élő volt ungvári tanár nagylelkű adományából 

(10M Ft) a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány 2012. novemberében létrehozta a 

"Magyar Kultúráért Kárpátalján" pénzalapot, amelynek céljaira később más adakozók is 

ajánlottak fel pénzadományt. A pénzalap célkitűzései közé tartozik a magyar nyelv és 

irodalom, a magyar történelem illetve a rovásírás iskolai oktatásában kiemelkedő 

teljesítményt elért kárpátaljai pedagógusok jutalmazása, akik olyan diákokat készítettek 

fel, akik első helyezéseket értek el különböző, a KMPSZ által megrendezett kárpátaljai 

vetélkedőkön, versenyeken. Az említett díjakat, jutalmakat és pályázati támogatásokat egy 

díjátadó gálán adta át Kacsó András, a KFMA kuratóriumának elnöke december 5-én a 

Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán. 

 

József Attila videópályázaton indult az AMAPED 
2015. december 7. - Volksgruppen 

Az AMAPED (Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete) indult a budapesti Ferencvárosi 

Önkormányzat „József Attila mindenkinet“ online videópályázatán. A pályázatot 

áprilisban hirdették meg első ízben, a költő halálának 110. évfordulójára. A nagy sikerre 

való tekintettel december 3.-án - a költő halálának évfordulóján - ismét megnyitották a 

pályázati felületet. Még lehet szavazni! 

 

Puskás-emlékest a canberrai nagykövetségen a magyar labdarúgás napja 
alkalmából 
2015. december 7. – Nemzeti Regiszter 

A magyar labdarúgás napjára (november 25.) emlékezve tartotta a canberrai nagykövetség 

2015. november 30-án a Puskás-emlékestjét. Dr. Gruber Attila nagykövet köszöntőjét 

követően – melyben a magyar labdarúgás világraszóló múltbeli, valamint a jelen örömteli 

eredményeit méltatta – az est házigazdái vették át a főszerepet. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/magyar-kulturaert-karpataljan-penzalap-dijazottjainak-dijatado-unnepsege
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/magyar-kulturaert-karpataljan-penzalap-dijazottjainak-dijatado-unnepsege
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2746263/
https://www.nemzetiregiszter.hu/puskas-emlekest-a-canberrai-nagykovetsegen-a-magyar-labdarugas-napja-alkalmabol
https://www.nemzetiregiszter.hu/puskas-emlekest-a-canberrai-nagykovetsegen-a-magyar-labdarugas-napja-alkalmabol
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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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