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Az RMDSZ nagyon szeretné, hogy az EMNP ne induljon a parlamenti 
választáson 
2015. december 21. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Bihari Napló 

Részeredménnyel zárult hétfőn az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az RMDSZ 

országos vezetőségének kolozsvári találkozója. A két alakulat megállapodott abban, hogy 

Soós Zoltán, az októberi marosvásárhelyi előválasztás győztese nem az RMDSZ 

jelöltjeként, hanem mindhárom magyar politikai alakulat képviseletében indul a 

polgármesteri tisztségért. Más kérdésekben eltérnek az álláspontok, az RMDSZ ugyanis 

csak akkor hajlandó a közös tanácsosi listáról tárgyalni Marosvásárhelyen, ha az EMNP 

nem indul jövőre a parlamenti választáson. 

 

Közös akarat – Az MKP ismertette választási kampánya üzeneteit 
2015. december 21. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Közös akarat – e jelszó köré épül a Magyar Közösség Pártja választási kampánya, 

amelynek üzeneteit hétfőn ismertette a párt. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az 

MKP az elmúlt pár hét alatt 50 ezer aláírást gyűjtött össze petíciójához. Emellett Berényi 

József pártelnök tájékoztatott arról is, hogy a magyar kormány kész anyagilag is támogatni 

a veszélybe került 110 kisiskola fenntartását. Berényi József elmondta, hogy a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökével közösen levélben fordultak Orbán 

Viktorhoz, amelyben elküldték a számításaikat, mibe kerülne a magyar kisiskolák 

megmentése. Ennek költsége kb. 900 millió forint lenne évente, és ezzel nem csak az 

iskolát mentenék meg, hanem a társadalmi, kulturális közeget és az anyanyelv megőrzését 

is biztosítanák. A magyar miniszterelnök szerint ezt a magyar költségvetés Szlovákia 

rendelkezésére tudja bocsátani. Berényi József kijelentette, mivel konstruktív a két 

kormány kapcsolata, ezért Robert Ficónak és a szlovák oktatási minisztériumnak el kellene 

fogadni a magyar kormány felajánlását. 

 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet: mélyebben meg kell ismerni a magyar 
diaszpórát 
2015. december 21. – MTI, hirek.sk 

A magyarországi nemzetpolitika célirányos fejlesztéséhez és a külhoni támogatások sikeres 

megvalósításához elengedhetetlen a világban szétszórtan élő magyar közösségek mélyebb, 

átfogóbb megismerése - olvasható a Nemzetpolitikai Kutatóintézet elemzésében. Az 

intézet a Magyar Diaszpóra Tanács ötödik ülésének apropóján készített gyorselemzése 

szerint a diaszpóra anyaországi támogatásával kapcsolatban fontos annak tudatosítása, 

hogy a világ minden magyar közösségének egyedi a helyzete, ezért segítésük nem lehet 

sikeres helyi kultúrájuk és kötődéseik figyelembevétele nélkül. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-nagyon-szeretne-hogy-az-emnp-ne-induljon-a-parlamenti-valasztason
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-nagyon-szeretne-hogy-az-emnp-ne-induljon-a-parlamenti-valasztason
http://www.hirek.sk/belfold/20151221134545/Kozos-akarat-Az-MKP-ismertette-valasztasi-kampanya-uzeneteit.html
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20151221160044/Nemzetpolitikai-Kutatointezet-melyebben-meg-kell-ismerni-a-magyar-diaszporat.html
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20151221160044/Nemzetpolitikai-Kutatointezet-melyebben-meg-kell-ismerni-a-magyar-diaszporat.html


 

 

 

 

 

 
3 

 

Kolozsvári Téli fesztivál: jól sikerült a teszt 
2015. december 21. – Krónika 

„Pozitívak a benyomásaink a vasárnap zárult Téli fesztiválról, amelyet jövő év elején 

értékelünk ki részletesen” – mondta el a Krónikának Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar 

Napok téli, kilencnapos ráadását szervező Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke. Úgy 

fogalmazott, a szervezők elvárásaihoz képest jól sikerült a kulturális, szórakoztató 

rendezvényeket felvonultató programsorozat. 

 

Illyés Gergely: rendkívül feszült és ideges évet várok jövőre 
2015. december 21. – transindex.ro 

Illyés Gergely politológus a Transindex kérésére kiértékelte a 2015-ös évet, és arról is 

beszélt, hogy az idei történések milyen évet vetítenek elő. Szerinte 2016 egy feszültségektől 

terhelt év lesz, amelyet a helyhatósági és parlamenti választási kampány hangulata határoz 

majd meg. 

 

Idén is rangsorolták a legnagyobb székelyföldi cégeket 
2015. december 21. – transindex.ro 

Az Omnibus idén is összeállította Székelyföld 50 legnagyobb vállalatának rangsorát. A 

listáról kiderül, 2014-ben jó évet zártak a térség legnagyobb árbevételű cégei: összesített 

üzleti forgalmuk elérte a 14 milliárd lejt, ami közel 4,9%-os bevételnövekedést jelent a 

korábbi évhez viszonyítva. 

 

Adományszállítók rongálták meg a magyar táblákat? 
2015. december 21. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Danone Románia tejipari vállalaté az a két gépkocsi, amelyeket azok a fiatalok 

használtak, akik egy héttel ezelőtt fekete festékkel fújták le a magyar feliratot 

Kézdiszárazpatak helységnévtábláján – derítette ki a Székely Hírmondó napilap. 

Kézdiszárazpatakon és Bikfalván egy-egy, míg Kézdivásárhelyen két táblát tettek tönkre 

egy összehangoltnak tűnő akció keretében. Szárazpatakon egy szemtanú megzavarta a 

vandálokat, sőt fényképet is készített róluk. Elmondása szerint a tettesek többen voltak, 

még filmezték is a vandál cselekedetet, ő gépkocsijából rájuk dudált, ám mire elővette a 

telefonját, hogy fényképezzen, azok beugrottak az autóba, és elhajtottak. A szemtanúnak 

sikerült megörökítenie két DNO rendszámú személygépkocsit. 
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http://www.kronika.ro/szines/sikeres-volt-a-teli-fesztival
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25702
http://penzcsinalok.transindex.ro/marketing/20151221-iden-is-rangsoroltak-a-legnagyobb-szekelyfoldi-cegeket
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/adomanyszallitok-rongaltak-meg-a-magyar-tablakat
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Összefogás? 
2015. december 22. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „szorosabbra fűzte együttműködését az RMDSZ és az MPP, 

ennek nyomán pedig még annak ellenére is az RMDSZ járt jobban, hogy a polgáriak elvileg 

parlamenti helyeket is kaphatnak. Az RMDSZ-nek szüksége van a minél több szavazatra, 

hogy biztosan a rá leadott voksok arányában küldhessen képviselőket a törvényhozásba, és 

ne szoruljon az alternatív küszöbre, amelynek megugrását a székelyföldi és a partiumi 

megyék biztosan összehozzák, de a Bukarestbe küldhető képviselők számát lecsökkenti”. 

 

Összefogást sürgetnek a marosvásárhelyi politikusok 
2015. december 22. – Krónika 

Egyelőre nem világos, hogy mit hoz Marosvásárhelynek az RMDSZ és a Magyar Polgári 

Párt (MPP) vezetői által a múlt héten aláírt, a jövő évi választásokra vonatkozó paktum, 

mely szerint a szövetség parlamenti listáján a polgári párti politikusoknak is helyet 

biztosítanak. Biró Zsolt, az MPP országos elnöke a Krónika kérdésére leszögezte: az 

egyezség nem Marosvásárhelyről szól, hanem Erdélyről, Székelyföldről, ezért nem is 

tárgyaltak külön arról, hogy a vásárhelyi vagy a Maros megyei tanácsosi listán hogyan 

osztják majd el a helyeket. 

 

Habozik Antal Árpád az újabb jelöltségen 
2015. december 22. – Krónika 

Elkészült Sepsiszentgyörgy főtere, Antal Árpád polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján 

nemcsak a munkálatokat mutatta be, hanem arról is beszámolt: másfél éve vívódik, hogy a 

jövő évi helyhatósági választásokon induljon-e újabb mandátumért. „Nagyon nehéz 

döntés, tizenegy éve politizálok, ám a közösségi jogok területén nagyon kevés eredményt 

tudtunk felmutatni, kevés elégtételem van. Sepsiszentgyörgyön még mindig akadályokba 

ütközünk, például hogy elfogadtassuk a Petőfi Sándor utcanevet” – magyarázta az elöljáró. 

 

Továbbra sem ülhet vissza a polgármesteri székbe Mezei János 
2015. december 21. – maszol.ro 

Továbbra sem térhet vissza hivatalába Gyergyószentmiklós tisztségéből felfüggesztett 

polgármestere. A marosvásárhelyi táblabíróság hétfői döntése azonban megszünteti azt az 

eddigi rendelkezést, hogy Mezei János nem kommunikálhat semmilyen formában a tanúk 

közül 21 személlyel. 

 
 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/57709-tovabbra-sem-ulhet-vissza-a-polgarmesteri-szekbe-mezei-janos
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A Csemadok kapta a Duna Televíziós Díjat 
2015. december 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ebben az évben a Duna Televíziós Díjban a Csemadok, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és 

Közművelődési Szövetség részesült. A Magyar Rádió Márványtermében december 21-én 

megtartott ünnepségen Bencsik János képzőművész bronz Madonna-szobrát és az ehhez 

társuló egymillió forintos pénzjutalmat Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke Dobos 

Menyhérttől, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójától vehette át. A 

díjátadón megjelent, s laudációt mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. „A Duna 

Televízió Felvidéken is minden magyar családban népszerű és az információk egyik 

legfontosabb forrása. A Csemadok a maga szerény eszközeivel évtizedek óta támogatja a 

magyar közszolgálati csatorna nemes céljait. A jutalom nemcsak a jelenlegi vezetőségnek 

és tagságnak szól, hanem a 65 éve létező szövetség munkájának is méltó elismerése” – 

köszönte meg a díjat Bárdos Gyula. 

 

Felmérés: A Smer koalícióra kényszerülne, az MKP a küszöb alatt 
2015. december 21. – bumm.sk, Új Szó 

A Polis felmérése szerint a jelenleg is kormányzó Smer a szavazatok 40 százalékát szerezné 

meg. Ez 72 mandátumot jelentene a 150 fős parlamentben. Ezzel Robert Fico pártja nagy 

valószínűség szerint koalícióra kényszerülne. A Smertől jócskán lemaradva a Sieť lett a 

második helyezett. Radoslav Procházka pártja 13 százalékot fogott, ez 23 parlamenti helyet 

jelentene. A bronzérmes a Híd lett. Bugár Béla pártjára a megkérdezettek 8,9 százaléka 

szavazna. Ez 16 mandátumot érme. A felmérés szerint a parlamenti küszöb alatt maradna 

az MKP 4,3 százalékkal. 

 

Szlovákiából költöznek át az emberek a magyar oldalra 
2015. december 21. – bumm.sk 

A schengeni határok megnyitása óta főleg Pozsonyból nagyjából ötezren költöztek át a 

határ magyar oldalán lévő Rajkára és Mecsére – írja a Kisalföld. Rajkán nagyjából 4500 fő 

él, majd felük az utóbbi időben költözött a községbe. A helyi bölcsődébe fele-fele arányban 

járnak magyar és szlovák gyerekek. Az iskolában pedig mindössze egy szlovák állampolgár 

van. Mosonmagyaróváron készült felmérést alapján 2005-ben mindössze négy 

Szlovákiából érkezőt tartottak nyilván, 2015-ben már 416-ot. Sokan azonban a városban 

sem regisztrálták magukat, így a reális szám nagyjából ezer körüli. 

 

Magyarkanizsa: Hiteles személyek a Magyar Mozgalom soraiban 
2015. december 21. – Vajdaság Ma 

A magyarkanizsai községben a Magyar Mozgalom augusztus 20-i palicsi megalakulását 

követően azonnal hozzáláttak a községi szervezet létrehozásához. Mára a község minden, 

elsősorban magyarok lakta településén megalakultak a helyi csoportok. Erről számoltak be 
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http://www.bumm.sk/regio/2015/12/21/szlovakiabol-koltoznek-at-az-emberek-a-magyar-oldalra
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19500/Magyarkanizsa-Hiteles-szemelyek-a-Magyar-Mozgalom-soraiban.html
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mai sajtótájékoztatójukon a Magyar Mozgalom községi koordinátorai, dr. Josip Lepeš és 

Sátai Róbert. Községi szinten a Magyar Mozgalom már három összejövetelt tartott, 

amelyeken ismert, a Magyar Mozgalom soraiban tevékenykedő közéleti személyiségek 

közreműködésével foglalkoztak olyan konkrét, közösségünket szorosan érintő témákkal, 

mint például a kis- és középvállalkozások fejlesztési lehetőségei, ami Magyarkanizsa 

vonatkozásában is hatalmas fejlesztési potenciált rejteget még. 

 

Megújulás, erőteljesebb kapcsolattartás 
2015. december 21. – Magyar Szó 

– A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség – amely, mint ismeretes, a délvidéki 

magyarság legnagyobb kulturális ernyőszervezete – nem elégszik meg azzal, hogy 

megszervezi hagyományos nagy rendezvényeit, mert ugyanilyen fontos a rendszeres 

kapcsolattartás is a tagszervezetekkel, egyesületekkel - fogalmazott Dudás Károly elnök a 

VMMSZ választmányi ülésén. A szórvány- és a tömbmagyarság szorosabb 

együttműködésével tud a VMMSZ jobb eredményeket elérni. Összefogással tudunk 

egymásnak segíteni, közös erőfeszítéssel mindent meg tudunk csinálni –  hangsúlyozta 

Dudás Károly. Az egyik felszólaló úgy fogalmazott: a vajdasági magyarságnak oda kell 

figyelni a bástyákra, a fáklyákra, de az apró mécsesekről sem szabad megfeledkezni. 

Ezeknek a szórványban világító apró mécseseknek erkölcsi, szakmai és anyagi támogatást, 

odafigyelést kell nyújtani. 

 

Elhallgatott a Nagybecskereki Rádió 
2015. december 21. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Szombaton leállította a műsorszórást a Nagybecskereki Rádió. A helyiek szerint 

váratlanul, annak ellenére is, hogy a sikertelen privatizálás miatt hónapok óta a megszűnés 

fenyegette. A Nagybecskereki Rádió a szerb mellett magyar, szlovák és román nyelvű 

műsort is sugárzott. Ezért sokáig abban bíztak, hogy többnyelvű médiumként őket nem 

veszélyezteti a megszűnés. A szerkesztőségben maradt 15 dolgozó egyelőre mindennap 

bejár volt munkahelyére, mindaddig, amíg a helyi parlament nem hoz végső döntést a 

sorsukról. 

 

Könyvcsomagot ajándékoz az MNT a vajdasági iskoláknak 
2015. december 21. – Pannon RTV 

Karácsonyig 270 könyvcsomagot ad át a Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági iskoláknak. 

Ezúttal a szabadkai Október 10. Általános Iskola diákjait lepték meg. Az Október 10. 

Általános Iskolában 93 alsós és 74 felsős tanul magyar nyelven. A tanulók nagy olvasási 

kedvéből adódóan a könyvtári könyvek elhasználtak, rossz állapotban vannak. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2926/vajdasag_szabadka/137929/Meg%C3%BAjul%C3%A1s-er%C5%91teljesebb-kapcsolattart%C3%A1s.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=245449
http://pannonrtv.com/web2/?p=245435
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Ukrán gyermekek látogattak a magyar Parlamentbe 
2015. december 21. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Negyven ukrán gyermek látogatott hétfőn a Parlamentbe, olyanok, akiknek édesapja 

meghalt vagy megsérült az ukrajnai harcokban. A csoportot Soltész Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős államtitkára köszöntötte, aki emlékeztetett, hogy nyáron 660 ukrajnai gyermeket 

már vendégül láttak a Velencei-tó mellett. A nyári táboroztatás folytatásaként ezúttal egy 

újabb csoport tölt néhány napot Magyarországon, és ismerkedik az ország 

nevezetességeivel. 

 

Mezővári látogatás Vásárhelyen 
2015. december 21. – Kárpátalja 

Almási István polgármester és Hegedűs Zoltán alpolgármester fogadta vasárnap délután a 

vásárhelyi polgármesteri hivatalban Salamon Elemért, Mezővári polgármesterét és Zán 

Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyház püspökét. Hódmezővásárhely 

önkormányzata gyűjtést indított, hogy az Ukrajna területén fekvő, magyarlakta 

Mezőváriban új óvoda épüljön. A jelenlegi óvoda ugyanis nem felel meg a mai kor 

követelményeinek. Az 1980-ban épített intézmény nagyon rossz állapotban van, már a 

fűtést sem tudják megoldani. Az új óvoda egyházi kézbe kerül majd, a fenntartó a település 

önkormányzata lesz. 

 

Táncnap a középiskolában 
2015. december 21. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az ünnepek előtti napokban a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában minden évben 

szórakoztató programokat szerveznek a diákok számára. A sorozatot ma délelőtt 

Táncnappal indították, amelyen az iskola minden diákja közreműködött. Az eseményt 

közös táncbemutatóval zárták. 

 

Ópusztaszeri Magyarok Karácsonya 
2015. december 21. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az Ópusztaszeri Magyarok Karácsonya rendezvény díszvendégei az elmúlt héten 

Muravidék és Őrvidék voltak. Muravidékről a Dobronaki KÁI énekkara és citerazenekara 

szerepelt a nagyszabású rendezvényen. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/12/21/ukran-gyermekek-latogattak-magyar-parlamentbe
http://karpataljalap.net/?q=2015/12/21/mezovari-latogatas-vasarhelyen
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174378336
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174378325
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Békeláng a határon 
2015. december 21. - Volksgruppen 

Tegnap délután az Ágfalvát és Lépesfalvát/Loipersbach összekötő Békehídon találkoztak a 

két evangélikus gyülekezet tagjai, hogy fellobbanhasson a Békeláng. Az eseményt 12 évvel 

ezelőtt rendezték meg első alkalommal, mely azóta hagyománnyá vált. 

 

Négyezer csillogó szempár a sóbányában 
2015. december 21. – Nemzeti Regiszter 

Közel négyezren imádkoztak Böjte Csaba testvér édesanyjának, mindenki Juci mamájának 

lelki üdvéért szombat délben a parajdi sóbányában, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

kötelékébe tartozó gyerekeknek megszervezett karácsonyváró ünnepségen. A házak nehéz 

sorsú neveltjeit immár tizedik alkalommal ajándékozták meg egész napos 

bányalátogatással, melyet több koncertek és ajándékosztás színesített. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2748712/
https://www.nemzetiregiszter.hu/negyezer-csillogo-szempar-a-sobanyaban
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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/

