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A külügyminisztériumba kérették a magyar nagykövetet Kövér László 
kijelentései miatt 
2015. december 14. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Bekérette a külügyminisztérium hétfőn Magyarország pozsonyi nagykövetét, 

Czimbalmosné Molnár Évát Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a cseh sajtóban 

tett kijelentései miatt - közölte honlapján a szlovák külügyi tárca. Egyidejűleg Prágában is 

bekérették a magyar nagykövetet Kövér László ugyanazon, Beneš-dekrétumok kapcsán tett 

nyilatkozata miatt. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Právo című cseh lapban múlt 

pénteken megjelent interjújában a Beneš-dekrétumokat érintve kijelentette: „Egyáltalán 

nem lett volna szabad, hogy a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság az Európai Unió 

tagjává váljanak, amennyiben jogrendjükben egy olyan törvény van, amely a kollektív 

bűnösség elvén alapul.” A szlovák külügyminisztérium nyilatkozatában hangsúlyozta: 

Szlovákia és Magyarország kapcsolatai - a két kormány igyekezetének köszönhetően - 

jelenleg történelmileg a legjobb szinten vannak. A két fél között zajló párbeszéd és 

együttműködés intenzív, ami bilaterális szinten túl a visegrádi négyek keretében és az 

összeurópai témák tekintetében is megfigyelhető - fűzte hozzá a nyilatkozatában a 

külügyminisztérium. 

 

A Vatikán megszüntette a komáromi bencés rendet 
2015. december 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szentszék megszüntette a Szent Benedek Rend komáromi rendházát. Minderről a 

Szentszék 2015. november 13-án döntött. A Vatikán döntése végleges. A bencés rendház 

teljes vagyona, minden ingó és ingatlan tulajdona a Nagyszombati Érsekséghez kerül. A 

Szentszék nevében a Megszentelt Élet és Apostoli Társaság Kongregációja hozta meg a 

döntést. A kongregáció kötelessége, hogy beavatkozzék és döntsön mindenről, ami a szent 

élet közösségeit érinti. A kongregáció azután döntött, hogy meghallgatta az ügyben a 

Bencés Rend és a Nagyszombati Érsekség véleményét is, és megvizsgálta a komáromi 

bencés közösség helyzetét a Nagyszombati Érsekségben. A kongregáció szerint nem 

teljesültek Ján Sokol korábbi nagyszombati érsek 1990. szeptember 12-én kiadott 

dekrétumában megszabott feltételei az érintett közösség létével kapcsolatban. A döntést 

hozók azt állítják, hogy ahelyett, hogy erősödött volna a bencés rend jelenléte 

Szlovákiában, és támogatta volna a helyi hívek lelki gondozását, forrása lett a széthúzásnak 

a helyi közösségben. 

 

Az erdélyi magyar szervezetek szolidárisak az SZNT-vel az EB ellen indított 
perben 
2015. december 14. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az erdélyi magyar politikai szervezetek szolidárisak a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) 

abban a perben, amelyet az SZNT-nek a nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezésének elutasítása miatt indítottak a kezdeményezők – Izsák Balázs és Dabis 
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http://www.hirek.sk/belfold/20151214192052/A-kulugyminiszteriumba-kerettek-a-magyar-nagykovetet-Kover-Laszlo-kijelentesei-miatt.html
http://www.hirek.sk/belfold/20151214192052/A-kulugyminiszteriumba-kerettek-a-magyar-nagykovetet-Kover-Laszlo-kijelentesei-miatt.html
http://www.hirek.sk/hitelet/20151214155719/A-Vatikan-megszuntette-a-komaromi-bences-rendet.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=196981&cim=az_erdelyi_magyar_szervezetek_szolidarisak_az_sznt_vel_az_eb_ellen_inditott_perben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=196981&cim=az_erdelyi_magyar_szervezetek_szolidarisak_az_sznt_vel_az_eb_ellen_inditott_perben
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Attila – az Európai Unió luxemburgi bíróságán. Erről a Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízottal Kolozsváron folytatott hétfői megbeszélésen fogadott el közös nyilatkozatot az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), az SZNT, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

küldötte a per luxembourgi tárgyalásának előestéjén. Az aláírók szerint az Európai 

Bizottság kettős mércét alkalmaz, amikor hatáskörének korlátait értelmezi. Ezt az eljárást 

az aláírók elutasítják. 

 

Matolcsy: létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget! 
2015. december 14. – MTI, hirado.hu, nol.hu, mno.hu 

A Kárpát-medencei innovációs térség létrehozása biztosíthatja a térség további, megfelelő 

fejlődését Matolcsy György szerint, aki ebben szerepet biztosítana a kis- és 

középvállalkozásoknak, egyetemeknek, gazdasági és kereskedelmi kamaráknak is. A 

Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 

(PADI) Innovatív vállalkozások a Kárpát-medencében című hétfői konferenciáján 

kiemelte: a Kárpát-medencei terv megalkotásához szövetségesekre van szükség, ennek 

érdekében fel kell tárni a térség tudásközpontjait.    

 

Sikerstratégiák a Kárpát-medencében 
2015. december 14. – bumm.sk 

Sikerstratégiák a Kárpát-medencében címmel tartotta meg múlt héten 2015. évi 

multidiszciplináris konferenciáját a PI-NET. A PI-NET tagszervezeteinek (TéKa, 

Momentum Doctorandus, RODOSZ, Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók 

Szervezete, Doktoranduszok Országos Szövetsége) évi konferenciája remek lehetőséget 

biztosított arra, hogy a Kárpát-medence különböző pontjain tevékenykedő 

doktoranduszok és fiatal kutatók eszmét cseréljenek és szélesítsék kapcsolati hálójukat. 

Míg tavaly az elvándorlás és a kivándorlás volt a téma, idén a hazai földön megvalósult 

sikertörténetek kerültek bemutatásra. 

 

Magyar hangok a vásárhelyi román koncertdömpingben 
2015. december 14. – Krónika 

Egy utólag meghirdetett, rangosnak ígérkező kulturális eseménnyel próbálja kiengesztelni 

Marosvásárhely magyar közösségét a polgármesteri hivatal, mely decemberben csupa 

román énekeseket hívott meg a szinte háromnaponként rendezett ingyenkoncertjeire. 

December 20-án este 6 órától ingyenes adventi hangversenyre hívja az önkormányzat az 

érdeklődőket a Kultúrpalota nagytermébe. A rendezvényen fellép Kossuth- és Jászai Mari-

díjas ismert színművész, Eperjes Károly, Szalóki Ági Artisjus-díjas és többszörös 
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http://www.hirado.hu/2015/12/14/karpat-medencei-innovacios-terseget-akar-matolcsy/?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/kultura/2015/12/14/sikerstrategiak-a-karpat-medenceben
http://www.kronika.ro/szines/magyar-hangok-a-vasarhelyi-roman-koncertdompingben
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Fonogram-díjas énekesnő, valamint Szamosi Szabolcs, a pécsi bazilika orgonaművésze. A 

polgármesteri hivatal közleménye szerint az előadáson részt vesz Böjte Csaba ferences 

szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója is. 

 

50 ezer eurós kutatási keret a MOGYE magyar oktatóinak 
2015. december 14. – transindex.ro 

A Magyar Tudományos Akadémia és a Studium-Prospero Alapítvány kutatási pályázatot 

hírdet a MOGYE magyar tagozatán oktatók számára. A pályázati keret összeg 50 ezer euró, 

ami kutatócsoportonként legfeljebb 10 ezer euró lehet. A pályázati leadási határidő 

december 15., 13.00. Részletes információk a www.studium.ro honlapon. 

 

Néma tüntetés „nézőkkel” – Beke István mellett a barótiak is 
2015. december 14. – Erdély Ma 

Vasárnap 16 órától az erdővidékiek először gyűltek össze Beke István szabadon bocsátását 

kérve Barót központi parkolójában, a református templom előtt. A félórás spontán akción 

mintegy ötvenen vettek részt, többnyire a Facebookról és az újságokból szereztek 

tudomást a megmozdulásról. Kiderült, szabályszerű tüntetést engedélyeztetni a későn 

beadott kérelem miatt nem sikerült, ezért csendben álldogáltak Beke erdővidéki 

szimpatizánsai. Kibontottak két transzparenst, gyertyákat gyújtottak, végül a himnuszok 

eléneklésével zárták a megmozdulást. 

 

Újabb rangsor élére került a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
2015. december 14. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a 97. helyet foglalja el abban a 200 felsőoktatási 

intézményt listázó rangsorban, amely az úgynevezett BRICS országok (Brazília, 

Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) és a feltörekvő gazdaságok országainak egyetemeit 

rangsorolja. A The Times Higher Education World University Rankings szakportál által 

összeállított listán a romániai egyetemek közül a BBTE áll a legelőkelőbb helyen, a 

Bukaresti Egyetem a 146., a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetem pedig a 150. helyet 

foglalja el. A BBTE elsősorban azért előzi meg a hazai egyetemeket, mert lényegesen több 

helyen hivatkoznak rá tudományos munkákban. 

 

A 2016-os nemzeti kisebbségek futballkupáján mérkőzik meg az RMDSZ 
csapata 
2015. december 14. – maszol.ro, transindex.ro 

A 2016-os labdarugó Európa-bajnoksággal egy időben szervezi meg az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) az európai nemzeti kisebbségek futballkupáját, az 

Europeadát. A jövő év június 18–26. közötti dél-tiroli tornán - FUEN-tagságának 

köszönhetően - először képviselteti magát az RMDSZ futballcsapata, amely elsőként a 

ladinokkal, a görögországi törökökkel és a krími tatárokkal mérkőzik meg. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41421
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=196964&cim=nema_tuntetes_nezokkel_beke_istvan_mellett_a_barotiak_is
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/57351-ujabb-rangsor-elere-kerult-a-babe-bolyai-tudomanyegyetem
http://www.maszol.ro/index.php/sport/57368-a-2016-os-nemzeti-kisebbsegek-futballkupajan-merk-zik-meg-az-rmdsz-csapata
http://www.maszol.ro/index.php/sport/57368-a-2016-os-nemzeti-kisebbsegek-futballkupajan-merk-zik-meg-az-rmdsz-csapata
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Lefestették Bikfalva helységnévtáblájának magyar feliratait 
2015. december 14. – szekelyhon.ro, Krónika 

Ismeretlen tettesek festékszóróval fújták le Bikfalva egyik, a helységnévtáblájának magyar 

feliratát a hétvégén. Az ügyben feljelentést tett a település polgármestere. A 

Sepsiszentgyörgytől 19 kilométerre található Bikfalva uzoni kijáratánál található 

helységnévtáblájának magyar feliratát fújták le fekete festékkel hétvégén. Ráduly István, a 

település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, még vasárnap feljelentést tett a 

rendőrségen, olyan szóbeli megfogalmazás kíséretében, miszerint kérik a hatóságokat, 

hogy minél gyorsabban és szakszerű hozzáállással találják meg az ismeretlen tetteseket. 

 

„Zsidózó” EMNP-s ütötte ki az „orbánozó” zenész fogát Sepsiszentgyörgyön? 
2015. december 14. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A budapesti Argo zenekar tagja, Márkos Albert szerint az EMNP brassói városi tanácsosa, 

Toró Tamás ököllel kiverte a szemfogát egy sepsiszentgyörgyi kocsmában. A csellóművész 

azt állítja, barátját próbálta megvédeni a politikus antiszemita támadásaitól. Toró viszont 

azt mondja: nem zsidózott, sőt Márkos volt az, aki „orbánozott”, a zenészt pedig csak 

meglökte, így tört ki a foga. 

 

A tasnádiak feje fölött döntöttek a menekülttáborról 
2015. december 14. – Krónika 

Menekültközpontot alakítanának ki egy évekkel ezelőtt bezárt csendőrlaktanyában a 

Szatmár megyei Tasnádon, a településen azonban előzetesen senkivel nem egyeztettek a 

témában a kormány vagy a belügyminisztérium illetékesei, akik még az önkormányzat 

tagjait sem értesítették az elképzelésről. Tasnádon egyébként hatszáz szíriai menekültet 

helyeznének el, a régi csendőrlaktanya azonban jelenlegi állapotában nem lenne erre 

alkalmas, hiszen korábban csak az épületegyüttes egy részét újították fel – tudta meg a 

Krónika Véron András Levente alpolgármestertől, aki szerint egy ilyen horderejű, a helyi 

közösség egészét érintő döntés meghozatala előtt „az lett volna a minimum, hogy a 

városvezetés véleményét is kikérjék". 

 

Érettségi felkészítőket tart Erdélyben a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
2015. december 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ingyenes érettségifelkészítő-sorozatot indít a 2015–2016-os tanulmányi évben a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), tájékoztat közleményében a magyarországi 

intézmény. Az NSKI együttműködésben a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központtal, a 

csíkszeredai Fidelitas Egyesülettel és a sepsiszentgyörgyi Amőba Alapítvánnyal számos 

székelyföldi településen, illetve a Bihar megyei Nagyszalontán több mint 700 diákot érintő 

érettségifelkészítő-sorozatot indít, az ingyenes képzésen román nyelv és irodalomból, 

valamint matematikából készítik fel a végzősöket. 
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Feketeleves 
2015. december 14. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Kelemenék a mai napig nem tudnak mit kezdeni politikai 

versenytársukkal, még ha tudjuk is: ez a konkurencia olyan, amilyen. Azt kérni a 

versenypárttól, hogy semmilyen formában ne induljon egy választáson olyan, mintha egy 

hentesüzlet felszólítaná a konkurens cégeket: csak ünnepnapokon nyissanak ki. Az 

RMDSZ számára csak akkor üdvös a politikai pluralizmus, a többpártrendszer megléte, ha 

ez kizárólag a román többségre vonatkozik, és nem az ő pozíciójukat veszélyezteti. A 

szövetségnek tehát Marosvásárhelyen nem kell a lecsó. Nagyon attól tartunk azonban, a 

politikai boszorkánykonyhában már főzik neki a feketelevest, ami akár már a jövő évi 

parlamenti választáson megfeküdheti a gyomrát”. 

 

Nyitra Megye Önkormányzata - előrelépés az Ipoly-híd ügyében 
2015. december 14. – hirek.sk 

December 14-én, hétfőn tartotta utolsó idei ülését Nyitra Megye Önkormányzata. A dél-

szlovákiai, magyarlakta járások szempontjából is fontos határozatokról Farkas Iván, a 

Magyar Közösség Pártja megyei frakcióvezetője adott tájékoztatót. Végre előrelépés történt 

a Helemba és Ipolydamásd közti Ipoly-híd ügyében. 

 

A szabadkai Népszínháznak 35 millió dinár 
2015. december 14. – Magyar Szó 

z ellenzéki képviselők módosítási indítványaikkal kísérelték meg elérni a jövő évi 

költségvetés eszközeinek másfajta elosztását, a kormány azonban kizárólag a VMSZ arra 

vonatkozó indítványát fogadta el, mellyel 35 millió dinárt különítenek el a szabadkai 

Népszínház felújítási munkálataira. A költségvetés tervezetében több olyan javaslat is 

helyet kapott, amelyek Vajdaság számára kiemelten fontosak lehetnek. Ilyen a szabadkai 

Népszínház felújítása, a Szerbiát Magyarországgal összekötő vasútvonalak fejlesztése és a 

szabadkai Y-elágazás, a szerb kormány azonban csak a Népszínházzal kapcsolatos 

indítványt fogadta el. 

 

Deli Andor: Várhatóan nagy lendülettel kezdődnek a tárgyalások 
2015. december 14. – Pannon RTV 

Deli Andor, a Fidesz-KDNP vajdasági származású európai parlamenti képviselője szerint 

Szerbia számára a csatlakozások megkezdése egy pozitív visszacsatolás az Európai Unió 

tagállamainak részéről és egyben egy politikai üzenet a kormánynak, valamint eddigi 

teljesítményének. Az elmúlt időszakot a szerb fél hasznos előkészületekre tudta 
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felhasználni, így várhatóan a tárgyalások is nagy lendülettel kezdődnek majd meg – tette 

hozzá. 

 

Az Újpest focistái jótékonykodtak Törökbecsén 
2015. december 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az Újpest Football Club tagjai és szurkolói körében már hagyomány az, hogy karácsony 

közeledtével összefognak azért, hogy szebbé tegyék azok ünnepét is, akiknek nélkülözniük 

kell a hétköznapokban. A klub már több ízben is osztott csomagot határon túli településen 

– tegnap Törökbecsén szerették volna megtenni ugyanezt, de az adományozás felemásra 

sikeredett. – Minden évben szokott az Újpest FC karácsony előtt jótékonykodni, a határon 

túli magyar települések mellett mindig választunk egy országon belülit is. Ebben az évben 

Törökbecsére és Nagykőrösre esett a választásunk. A csomagokban ruhák, játékok, 

könyvek, élelmiszerek vannak, de sajnos a szerb határon nem engedték át az 

adományokat. Igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül célba juttatni őket – mondta el 

Balajcza Szabolcs csapatkapitány. 

 

A magyarlakta települések készek az önálló magyar körzet létrehozására 
Kárpátalján 
2015. december 14. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) a jánosi Helikon hotel 

üléstermében tartotta idei második tanácskozását, melynek központi témája az ukrán 

közigazgatási reform kárpátaljai megvalósítása, egy önálló magyar körzet létrehozása volt 

– adta hírül a Goloskarpat hírportál december 12-én. A magyarlakta települések 

polgármestereinek szakmai szervezete 2015 elején alakult újjá. Tevékenységének 

felélesztését a közelgő ukrajnai közigazgatási reform tette sürgetően szükségessé. A 

megbeszélés résztvevőit Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, Babják Zoltán 

beregszászi polgármester és Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának 

főkonzulja köszöntötte. 

 

Kulturális est Svájcban - határokon átívelő összefogás 
2015. december 14. – Nemzeti Regiszter 

November 26-án Genfben került megrendezésre egy igen komplex és hiánypótló esemény; 

zenés irodalmi és folklór est, ösztöndíjas tapasztalatcsere a Genfi Magyar Kulturális 

Központ jóvoltából. A svájci Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas Szabó Viktória koordinálta 

és fogta össze a kezdeményezést, mentora, az egyesületi elnök, Mercz László segítségével. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2920/vajdasag_torokbecse/137514/Az-%C3%9Ajpest-focist%C3%A1i-j%C3%B3t%C3%A9konykodtak-T%C3%B6r%C3%B6kbecs%C3%A9n.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-magyarlakta-telepulesek-keszek-az-onallo-magyar-korzet-letrehozasara-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-magyarlakta-telepulesek-keszek-az-onallo-magyar-korzet-letrehozasara-karpataljan/
https://www.nemzetiregiszter.hu/kulturalis-est-svajcban-hatarokon-ativelo-osszefogas
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

