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Kelemen: a kisebbségi jogok betartása szempontjából 2015 a visszafejlődés 
éve volt 
2015. december 17. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Bihari Napló, Erdély Ma, MTI 

A kisebbségi jogok tiszteletben tartása szempontjából 2015 a visszafejlődés éve volt. Az 

állami intézményekben megpróbálták az elnyert kisebbségi jogokat visszaszorítani, éppen 

ezért az RMDSZ egy paktum megkötését kezdeményezi a politikai szereplőkkel, amely a 

meglévő kisebbségi jogokat szavatolná és leszögezné, hogy a kisebbségi ügyekről 

parlamenti környezetben tárgyalnak – mondta el Kelemen Hunor évértékelő 

sajtótájékoztatóján csütörtökön, Kolozsváron. A szövetségi elnök elmondta azt is, hogy 

milyen célkitűzéseket fogalmazott meg az RMDSZ a 2016-os választási évre. 

 

Óriási érdeklődés a terület- és gazdaságfejlesztési stratégia iránt 
2015. december 17. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Óriási érdeklődés mellett mutatták be a Vajdasági magyar közösségek terület- és 

gazdaságfejlesztési stratégiáját csütörtökön Szabadkán. Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke kiemelte, hogy az 50 milliárd forintos magyarországi 

támogatásból 20 milliárdot osztanak szét 3 év alatt vissza nem térítendő támogatásként, a 

maradék 30 milliárdot pedig kedvezményes banki kölcsönökként folyósítják. Az első 

pályázási körben, amelyre január vége felé kerül sor, 10 témakörben pályázhatnak a 

vajdasági mikro- és kisvállalkozók. Ezek között szerepelnek munkahelyteremtő, 

szabványosítást és a turisztikai vállalkozásokat támogató pályázatok. A mezőgazdasági 

termelők esetében az öntözőberendezések, fóliasátrak, munkagépek, tenyészállatok 

beszerzését és több éves növények ültetését támogatják majd. A fiatalok letelepedését is 

segítik, mivel januárban ők is igényelhetnek eszközöket lakás- vagy házvásárlásra. 

 

Moldova: alkotmánymódosítással tiltanák meg az egyesülést 
2015. december 17. – Krónika 

Alkotmánymódosítással gátolná meg Moldovában az ellenzéki, oroszbarát szocialista párt, 

hogy az ország egyesülhessen Romániával. Ezt Igor Dodon, a párt elnöke nyilatkozta 

szerdán az orosz Taszsz hírügynökségnek. „A szocialisták már kidolgoztak egy 

törvénytervezetet az alkotmány módosítására. A 142. cikkely módosítását javasoljuk, hogy 

kizárható legyen a Moldovai Köztársaság szuverenitásának és államiságának felszámolása 

egy népszavazás által” – közölte Dodon. Mint ismeretes, Moldovában komoly ellentéteket 

szülnek az ottani románok egy része által képviselt unionista törekvések. A Moszkva-barát 

szocialisták egyik képviselője múlt héten azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a 

parlament ülése közben tépett szét egy, az 1930-as Romániát ábrázoló térképet, amelyen 

Moldova Románia részét képezte. A politikus ezzel tiltakozott az ellen, hogy az oktatási 

miniszter azt javasolta: minden iskolai tanteremben függesszék ki a térképet. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25697
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25697
http://pannonrtv.com/web2/?p=244839
http://www.kronika.ro/kulfold/moldova-megtiltanak-az-egyesulest
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Interkulturális figyelő indítását tervezik Kolozsváron 
2015. december 17. – transindex.ro 

3F – Fenntarthatóság – Fejlődés – Forrásbevonás a multikulturalitás és interetnikus 

kapcsolatok tükrében volt a témája annak az előadássorozatnak, amelyet az Etnikumközi 

Kapcsolatok Hivatala és a PONT Csoport szervezett a kolozsvári Sapientia EMTE tordai úti 

épületében. Az átfogó beszélgetés célja az volt, hogy támpontot adjon a romániai civil 

szektornak abban, hogy miként alkalmazza a gyakorlatban is az interetnikus 

együttműködés szellemiségét a projektjeiben. 

 

Mindenki Johannisban, Isărescuban és Cioloșban bízik 
2015. december 17. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Továbbra is Klaus Johannis államfő a legnépszerűbb a közéleti személyiségek közül - derül 

ki az INSCOP közvélemény-kutató felméréséből. A megkérdezettek 59,8 százaléka bízik 

benne, míg a második helyen álló Mugur Isărescu jegybankelnök a lakosság 40 

százalékának bizalmát élvezi. A harmadik helyen a nemrég kinevezett miniszterelnök áll, 

aki először szerepel bizalmi felmérésben. 

 

Korodi: Romániának irányváltásra van szüksége kisebbségvédelem terén 
2015. december 17. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Politikai nyilatkozatban szólalt fel a parlamentben Korodi Attila képviselő azzal 

kapcsolatban, hogy Csíkkozmáson nemrégiben eltávolíttatták a Községháza feliratot. A 

nyilatkozatban a felirat eltávolítása mellett kitért egyéb, a magyar közösségeket ért 

igazságtalanságokra is. A parlamenti képviselő elmondta, a helyzet négy éve egyre csak 

rosszabbodik, annak ellenére, hogy van kétnyelvű feliratozásra vonatkozó törvény, 

ahogyan van a magyar nyelv napját ünnepé nyilvánító jogszabály is.  

 

Peti András: mindent megtettem a kétnyelvű utcanévtáblákért 
2015. december 17. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen nevű civilszervezet levelet küldött Peti 

András alpolgármesternek egy utcanévtábla kíséretében, amelyen a következő felírat 

olvasható: „Elárult közösségutca”. A levelet a sajtóban is közzétették. Peti András, akit a 

levél a magyar közösség folyamatos elárulásával vádol, a Kossuth Rádió munkatárásának 

kijelentette, hogy ő az elmúlt két évben a törvényes hatáskörének megfelelően 

folyamatosan mindent megtett, amit meglehetett tenni. A tanintézmények homlokzatára 

kikerültek a kétnyelvű táblák, részben a tanintézmények és más közintézmények 

kétnyelvűsítése is megtörtént, és a kétnyelvű utcanévtáblák tekintetében az elmúlt 25 év 

legnagyobb sikere, hogy a magyar személyiségek román lefordítását újra visszaállították az 

eredeti magyar nevükre – nyilatkozta az alpolgármester. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41447
http://itthon.transindex.ro/?hir=41446
http://itthon.transindex.ro/?hir=41445
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=197125&cim=peti_andras_mindent_megtettem_a_ketnyelvu_utcanevtablakert_audio
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„Anyagilag taszító a pálya a magyar pedagógusoknak” 
2015. december 17. – Nyugati Jelen 

November 24-én került sor a Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) Arad 

megyei szervezetének tisztújító közgyűlésére. A Csiky Gergely Főgimnázium Tóth Árpád 

Termében megtartott rendezvényen Matekovits Mihály búcsút mondott az elnöki 

tisztségnek, és 13 évnyi aktív vezetői munka után átadta a stafétabotot. A szakmai 

szervezet vezetését (az elkövetkező négy évre) Pellegrini Miklós Arad megyei helyettes-

főtanfelügyelő vette át. Az ő javaslatára elődjét a szervezet tiszteletbeli elnökévé nevezték 

ki. A volt elnök biztosította kollégáit afelől, hogy tapasztalataival, kapcsolataival – 

amennyiben igényt tartanak segítségére – továbbra is segíti a pedagógusszövetséget, a 

döntéshozatalba azonban már nem kíván beleavatkozni. Úgy érzi, itt az ideje, hogy a 

teendőket fiatalabbakra bízzák. Közel a 70 felé, így tartotta korrektnek, mondta Matekovits 

Mihály a Nyugati Jelen székhelyén megejtett beszélgetés alkalmából. Őt kérdezték az 

elmúlt 13 évről, az RMPSZ-ben vállalt szerepéről, megvalósításairól, kudarcairól. 

 

Csodasarok gyergyószentmiklósi kisiskolásoknak 
2015. december 17. – szekelyhon.ro 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Miénk a város! 

elnevezésű játék nyereményeit adta át a Fogarasy Mihály iskolában Lukács Bence Ákos 

konzul. A Bende testvérpáros az osztályközösségeiknek nyerte meg a Csodasarok 

fejlesztőjátékait.  

 

Közös listát kér az EMNP Kolozs megyében 
2015. december 17. – Krónika, Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) továbbra is nyitott az RMDSZ-szel való egyeztetésre a 

koalíciós listák kialakításáról Kolozsváron és Kolozs megyében – jelentették ki a néppárt 

helyi képviselői a csütörtöki, évértékelő sajtótájékoztatón. Soós Sándor, az alakulat megyei 

elnöke emlékeztetett: legutóbb az augusztusban lezajlott Kolozsvári Magyar Napok 

alkalmával tárgyaltak a szövetség és a Magyar Polgári Párt (MPP) képviselőivel, azóta 

azonban az RMDSZ elzárkózott az egyeztetéstől. 

 

Lehet jelentkezni RMDSZ-es polgármesternek Udvarhelyszéken 
2015. december 17. – transindex.ro 

A megyei tanácsosok tevékenységének kiértékelője mellett a jövő évi önkormányzati 

választások előkészítése volt a témája az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének szerda 

délután tartott választmányi ülésének. Az eseményt Verestóy Attila szenátor, az RMDSZ 

Udvarhelyszéki Szervezetének elnöke nyitotta meg, aki kijelentette, hogy az összefogásnál 

már többre van szükség. Arros Orsolya, az Udvarhelyszéki Nőszervezet elnöke, aki még 

szeptemberben bejelentette, hogy indulni szeretne a székelyudvarhelyi polgármesterségért 

közleményében reagált a döntésre, és állóurnás előválasztást kért. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/anyagilag_taszito_a_palya_a_magyar_pedagogusoknak.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/csodasarok-gyergyoszentmiklosi-kisiskolasoknak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kozos-listat-ker-az-emnp-kolozs-megyeben
http://itthon.transindex.ro/?hir=41450
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Román kifogások és javaslatok – Közmeghallgatás zászlóügyben 
Sepsiszentgyörgyön 
2015. december 18. – Erdély Ma, Háromszék 

Mindössze tizenkét személy vett részt tegnap délután a sepsiszentgyörgyi városzászló 

tervének megvitatására kiírt közmeghallgatáson, és ahhoz képest, hogy a kérdés milyen 

indulatokat és pereket gerjesztett eddig, gyorsan és nyugodtan lezajlott a megbeszélés. 

Lényegében véleményeket és javaslatokat lehetett megfogalmazni a három változatról, 

amelyeket Szekeres Attila István heraldikus dolgozott ki, és amelyekről bizonyos román 

szervezetek hiányolják a rájuk utaló jeleket. 

 

Jó évet zárt a Székelyföld 50 legnagyobb vállalata 
2015. december 17. – Krónika 

Jó évet zárt 2014-ben a Székelyföld ötven legnagyobb árbevételű cége: 4,9 százalékos, 

vagyis 666 millió lejes bővüléssel összbevételük meghaladta a 14 milliárd lejt – derül ki az 

Omnibus online termék- és szolgáltatáskereső honlap működtetői által összeállított 

rangsorból.  

 

Öt város nyújtott be óvást az Európa Kulturális Fővárosa 2021 rövid listájához 
2015. december 18. - Transindex 

Meg óvta a kulturális fővárosok előzsűrizését Craiova, Brassó, Iaşi, Brăila és 

Marosvásárhely pályázó csapata, akik a zsűri két tagjának visszavonását és a folyamat 

újrakezdését kérik. Az óvást Steve Green zsűrielnök mellett Jean-Claude Juncker EB-

elnöknek, Donald Tusk ET-elnöknek, Navracsics Tibor kulturális EU-biztosnak és Dacian 

Cioloş miniszterelnöknek is elküldik. Az óvásban a két romániai zsűritag, Valentina Iancu 

és Raluca Velisar részvételét kifogásolják a szelekciós folyamatban, mivel szerintük 

érdekkonfliktus állhat fenn. A benyújtott óvás szerint mindketten olyan intézményekben 

dolgoznak, amelyek gyakran szerepelnek Bukarest pályázatában, és amelyek jelentős 

haszonhoz juthatnak, amennyiben Bukarest nyerné el a kulturális fővárosi címet. 

 

Román nem a kézdivásárhelyi Wass Albert utcára 
2015. december 17. – Krónika, szekelyhon.ro 

A kézdivásárhelyi Wass Albert utca ellen tiltakozik a Kovászna, Hargita és Maros megyei 

Románok Civil Fóruma. A magyarellenes szervezet azt követeli a kézdivásárhelyi 

önkormányzattól, hogy vonja vissza vonatkozó novemberi határozatát, ellenkező esetben a 

bírósághoz fordulnak. A románok fóruma közleményében azzal érvel, hogy „Wass Albert 

bizonyítottan háborús bűnös volt, a Kolozs megyei népbíróság 1946-ban távollétében 

halálra ítélte”. A fórum előzetes feljelentést tett a kézdivásárhelyi önkormányzatnál. 

Közleményükben leszögezik, ha harminc napon belül nem kapnak választ, vagy a 

városvezetés visszautasítja a felszólításukat, és nem vonja vissza a határozatot, akkor a 

közigazgatási bíróságon kérik annak megsemmisítését. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=197150&cim=roman_kifogasok_es_javaslatok_kozmeghallgatas_zaszlougyben_sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=197150&cim=roman_kifogasok_es_javaslatok_kozmeghallgatas_zaszlougyben_sepsiszentgyorgyon
http://www.kronika.ro/gazdasag/jo-evet-zart-a-szekelyfold-50-legnagyobb-vallalata
http://itthon.transindex.ro/?hir=41451
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-nem-a-kezdivasarhelyi-wass-albert-utcara
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Lajčák egyetlen ember epizódjának tartja Kövér László kijelentéseit 
2015. december 17. – hirek.sk 

Miroslav Lajčák külügyminiszter úgy véli, hogy a magyar házelnök, Kövér László 

kijelentései nem befolyásolhatják a Szlovákia és Magyarország közti viszonyokat, mert 

azok csak egyetlen konkrét személy epizódjának tarthatók. Kövér korábban a cseh Právo 

napilapnak adott interjújában elmondta: Csehországot és Szlovákiát a Beneš-dekrétumok 

miatt egyáltalán nem kellett volna felvenni az Európai Unióba. A külügyi tárcavezető ez 

üggyel kapcsolatos véleménye így hangzott: „Nem értem a kijelentést, amelyet 

szükségtelennek és kártékonynak tartok” – jegyezte meg Lajčák, hozzátéve: a Szlovákia és 

Magyarország közti kölcsönös viszony történelmi csúcspontján van, miközben 

kormányszinten nagyon szoros kommunikáció folyik. 

 

Elindult a Felvidéki Civil Együttműködési Karaván 
2015. december 17. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Felvidéki Civil Együttműködési Karaván elnevezéssel 17 Kárpát-medencei magyar 

település, illetve civil szervezet képviselője látogatott el a Felvidékre, hogy az 

együttműködés reményében felvegyék a kapcsolatot az itt tevékenykedő Csemadok 

szervezetekkel és más kulturális társulásokkal. 

 

A záró konferencia után folytatódik a helyi értékgyűjtés 
2015. december 17. – hirek.sk 

Hungarikum és a Felvidék magyar értékei címmel, Magyarország Földművelésügyi 

Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával december 17-én a 

dunaszerdahelyi Európa Központban tartotta meg záró konferenciáját a Felvidéki Értéktár 

Bizottság a Gazda polgári társulás vezetésével. 

 

Berényi: Nélkülünk a magyarság érdekérvényesítő ereje az elvárhatónál jóval 
kisebb 
2015. december 17. – 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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http://www.hirek.sk/belfold/20151217115514/Lajcak-egyetlen-ember-epizodjanak-tartja-Kover-Laszlo-kijelenteseit.html
http://www.hirek.sk/itthon/20151217150433/Elindult-a-Felvideki-Civil-Egyuttmukodesi-Karavan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20151217163325/A-zaro-konferencia-utan-folytatodik-a-helyi-ertekgyujtes.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/58193-berenyi-nelkulunk-a-magyarsag-erdekervenyesito-ereje-az-elvarhatonal-joval-kisebb
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/58193-berenyi-nelkulunk-a-magyarsag-erdekervenyesito-ereje-az-elvarhatonal-joval-kisebb
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Zenta: Szávay István nem tervezi a képviselői fogadóirodája bezárását 
2015. december 17. – Vajdaság Ma 

Nem tervezi zentai képviselői fogadóirodája bezárását Szávay István, a Jobbik 

országgyűlési képviselője, aki saját elmondása szerint mindeddig kizárólag a médiából 

értesült azokról a kezdeményezésekről, amelyek irodája bezáratását irányoznák elő, 

akárcsak az ellene indított eljárásról. A képviselő minderről ma délután sajtótájékoztató 

keretében tájékoztatta a közvéleményt. 

 

Évzáró ünnepséget tartott a Szabadkai Magyar Főkonzulátus 
2015. december 17. – Vajdaság Ma 

Zongorahangversennyel egybekötött ünnepi fogadást adott szerdán a Szabadkai Magyar 

Főkonzulátus. Dr. Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja megköszönte 

együttműködő partnereiknek, szerbiai barátaiknak a 2015-ös közös munkát és 

eredményeket. A főkonzul hangsúlyozta a gazdasági kapcsolatok élénkítésére tett idei 

erőfeszítéseket, amelyek ebben az évben új feladatkörként jelentkeztek a Szabadkai 

Magyar Főkonzulátuson, hiszen a Külgazdasági és Külügyminisztérium profiljába a 

kormányzat döntése szerint a külső gazdasági kapcsolatok fejlesztése is beletartozik, illetve 

köszönetet mondott a minisztériumnak a koncert megszervezéséhez nyújtott 

támogatásért. 

 

Fiataloknak fiatalokról 
2015. december 17. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának újvidéki és szerémségi körzeti 

szervezetének társas estjén a jelenlévők a Fórum elnökével és az Európa Kollégium 

megbízott igazgatójával ismerkedtek meg. Mi volt az első szavad, melyek az első 

emlékképeid? – ilyen kérdések is elhangzottak a bemutatkozón. Snejder-Sára Ildikó, az 

Európa Kollégium megbízott igazgatója, illetve Fehér Szabolcs, a VMSZ Ifjúsági 

Fórumának az elnöke az életükről, illetve a fiatalokat érő kihívásokról beszéltek. 

 

Az MM sajnálattal veszi tudomásul, hogy a VMSZ kizárta a platform 
megalakítóit 
2015. december 17. – Pannon RTV, Magyar Szó, Hét Nap 

A Magyar Mozgalom közleményében sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Vajdasági Magyar 

Szövetség kizárta soraiból azon szabadkai önkormányzati képviselőit, akik megalakították 

az MM-platformot. A Magyar Mozgalom szerint az intézkedéssel megerősítést nyert, hogy 

a VMSZ nem tűri meg a maga soraiban az azonos értékek mentén történő önálló 

gondolkodást és kiállást. A kizárással kapcsolatban tegnap Kovács Elvira, a VMSZ alelnöke 
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azt mondta, azok, akik megalakították a platformot, tudatosan vétettek a VMSZ 

alapszabálya, szervezeti és működési szabályzata és egyéb dokumentumai ellen. Kovács 

Elvira hozzátette, minden más politikai párt az alapszabályával és más 

alapdokumentumaival összhangban ugyanezt tette volna – hangsúlyozta a párt alelnöke. 

 

Jeszenszky Géza volt a Közéleti Kávéház vendége 
2015. december 17. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A magyar nemzetpolitika negyed évszázada – Átvészelte-e a nemzet Trianont? címmel 

tartottak beszélgetést szerda este Szabadkán, a Kortárs Galériában. A Magyar Mozgalom 

Közéleti Kávéházának Jeszenszky Géza, Magyarország korábbi külügyminisztere volt a 

vendége. Külügyminiszterként is fontos feladatának tekintette, hogy felhívja a figyelmet a 

sokáig jogfosztottságban élő határon túli magyarok problémáira – mondta el Jeszenszky 

Géza Szabadkán. Az Antall-kormány külügyminisztere hozzátette, politikai tevékenysége 

során végig támogatta a jószomszédi viszony kialakítását a környező államokkal, ezzel is 

segítve a kisebbségi magyar jogérvényesítést. 

 

Jótékonysági koncertet tartottak Szabadkán 
2015. december 17. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

A világhírű zongoraművész, Balog József varázsolta el a közönséget szerda este a 

szabadkai Városháza Dísztermében. A koncertet a szabadkai magyar főkonzulátus 

jótékonykodás céljából szervezte. A befolyt összeget idén a hajdújárási Lurkóháznak 

ajánlották fel. A jótékonysági koncerten a civil szervezetek képviselői, magyar diplomaták 

és vajdasági politikusok is részt vettek. Adományaikkal szeretnék szebbé tenni a szegény 

sorsú gyerekek karácsonyát. 

 

Az egyházi karitatív és civilszervezetek biztosítják Kárpátalján a magyar 
családok segítését 
2015. december 17. – kormany.hu, Kárpátalja 

„Magyarország Kormányának fontos partnerei Kárpátalján az egyházi karitatív és 

civilszervezetek, mert ők biztosítják, hogy a segítség és támogatás eljusson a családokhoz” 

– mondta Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkár Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A helyettes 

államtitkár a Főiskolán tartott előadásában kiemelte, a civilek fáradozása 

nélkülözhetetlen, mert azt az értékes munkát, melyet ezek a szervezetek a közösségért 

végeznek, azt helyettük senki sem fogja elvégezni. 
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Arany Kitűző kitüntetést kapott dr. Orosz Ildikó 
2015. december 17. – karpatalja.ma 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöksége Arany Kitűző kitüntetésben 

részesítette dr. Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökét a felsőoktatási tehetséggondozás 

érdekében és a tudományos diákköri konferenciák támogatásának szolgálatában kifejtett 

odaadó és eredményes tevékenységének elismeréseként. Dr. Orosz Ildikó elmondta, hogy 

Kárpátalján létrehoztak egy főiskolai tehetségeket koordináló tanácsot, melybe bevonják a 

Rákóczi-főiskola munkatársait, valamint az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Munkácsi 

Állami Egyetem magyar karán oktató kollégákat. A Rákóczi-főiskola bázisán működő 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány arra törekszik, hogy a Kárpátalján megrendezett 

tudományos diákköri konferenciák minél objektívebbek legyenek. 

 

A napirenddel való pingpongozás után elfogadták a költségvetést 
2015. december 17. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dobronak Község fennállása óta először fordult elő, hogy a Községi Tanács ülése nem 

kezdődhetett el, mert az egyébként határozatképes tanács nem szavazta meg a napirendet. 

Marjan Kardinar polgármester erélyes felszólítására a rövid szünet után a 11. soros ülést 

újra kezdték. Nem utolsó sorban fontos döntések meghozataláról volt szó: a 2016-os 

költségvetés második tárgyalása, a községi elismerések odaítélése, a telekhasználati 

illetékről, továbbá a szennyvízelvezetési, valamint tisztítási szubvencióról szóló határozat 

elfogadása is terítékre került. 

 

Magyar János a régió vállalkozója lett 
2015. december 17. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Finance című lap elismerését, s ezzel az év legeredményesebb vállalkozója címet az M 

Tomból Damjan Burger, az Iplusból Fred Eržen és Nejc Gartner mellett Magyar János, a 

Prekmurec Kft. tulajdonosa és igazgatója is kiérdemelte. A muravidéki vállalkozó, aki 

elsősorban a magyarországi árucikkek Szlovénia északkeleti részében történő 

forgalmazásával vált ismertté, tíz évvel ezelőtt lépett a vállalkozás útjára. 

 

Adventzáró a horvát-magyar kapcsolatok jegyében 
2015. december 17. – Huncro.hr 

Eszéken második éve szerveznek adventi vásárt az óvárosban. Az ideit a zágrábi mellett 

Horvátország legjelentősebb adventi programjaként értékelték. Ehhez az 

eseménysorozathoz kapcsolódva szervez az MNKH eszéki irodája, az eszéki magyar 

főkonzulátussal közösen különböző programokat csütörtöktől vasárnapig. A szakmai 
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bemutatók mellett idén először magyarországi kiállítók: a Zsolnay Porcelánmanufaktúra, a 

Pécsi Kesztyű Klaszter és a Csoko-láda Kft. is bemutatkozik. Az eseménysorozat 

különlegessége lesz az utóbbi által csokoládé-mozaikból készített, 3x3 méteres Vasarely-

kép, amelyet jótékonysági célra ajánlottak fel a szervezők. 

 

Ünnepi rendezvények és adománygyűjtés a horvát fővárosban 
2015. december 17. – Huncro.hr 

Az elmúlt napok, hetek az advent jegyében teltek a fővárosi magyarok körében is. 

Magyarország zágrábi nagykövetsége és a Zágrábi Magyar Intézet (ZMI) szervezésében 

adventi koncertre került sor. A ZMI-ben Mikulás-napi ünnepséget tartottak. A Zágráb 

városi magyar kisebbségi önkormányzat pedig két kárpátaljai magyar település 

gyermekeinek küldött karácsonyi csomagot. 

 

December 4-én tartották Washingtonban a magyar tiszteletbeli konzulok 
találkozóját 
2015. december 17. – Nemzeti Regiszter 

December 4-én került sor Washington DC-ben az amerikai magyar tiszteletbeli konzulok 

találkozójára, amelynek főszervezője Dr. Szemerkényi Réka washingtoni nagykövetasszony 

volt. A nagykövetasszony a Bocskai Rádiónak adott interjújában kifejtette, hogy az USA-

ban dolgozó tiszteletbeli konzulok fontos szerepet töltenek be a kétoldalú kapcsolatok 

erősítésében. A találkozóra évente egyszer, év végén kerül sor, amikor a tiszteletbeli 

konzulok beszámolnak az éves tevékenységükről és azt is megfogalmazzák, hogy mit 

szeretnének a következő évben elérni. 

 

Karácsonyi nyitott Táncház Torontóban 
2015. december 17. – Nemzeti Regiszter 

A karácsonyi készülődés már évek óta nem múlhat el a torontói Kodály Ensemble 

karácsonyi táncháza nélkül. Az esemény mindenki számára nyitott, amelyen élvezhetjük a 

táncosok rövid műsorát, tanulhatunk mi is táncolni, énekelni és nem utolsó sorban 

ehetünk és ihatunk mindent, ami magyar. 

 

A San Franciscoi Öböl legkisebbjeit sem felejtette el a Mikulás 
2015. december 17. – Nemzeti Regiszter 

Finomságokkal teli csomaggal és sok szép emlékkel térhetett haza az a sok gyerek, akik 

részt vettek a Harangvirág Játszóház Fenyőfa Ünnepén. A magyar anyukákból álló csoport 

10 év alatti gyermekeknek szervez programokat a különböző ünnepekhez kapcsolódva, 

ahol magyar bábműsorral, énekekkel, kézműves foglalkozással várják a kicsiket. A 

decemberi program különlegessége volt, hogy az apróságokat a Mikulás is meglátogatta.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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