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Biró Zsolt: 2016 a magyar összefogás éve kell, hogy legyen 
2015. december 22. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke szerint 2016 a magyar összefogás éve kell, hogy 

legyen. Biró Zsolt a keddi marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján beszélt erről. A politikus a 

2015-ös év legfontosabb eseményeinek a számbavételekor elsősorban arról a 

keretmegállapodásról beszélt, amelyet pártja a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel 

(RMDSZ) kötött december 18-án. Úgy vélte, hogy a megállapodással nem az egyik vagy a 

másik párt, hanem az erdélyi magyar közösség nyert. 

 

Elfogadták az MNT új oktatásfejlesztési stratégiáját: Középpontba kerül a 
pedagógus 
2015. december 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Elfogadta oktatásfejlesztési stratégiáját a Magyar Nemzeti Tanács. Az új stratégia a 2016 és 

2020 közötti időszakban megvalósításra kerülő legfontosabb oktatási célkitűzéseket 

tartalmazza, összhangban a 2012-ben elfogadott országos oktatásügyi akciótervvel. Az 

MNT elnöke, Hajnal Jenő szerint a jelen stratégia a valós munkaerő-piaci igényeknek 

megfelelve olyan intézményhálózat kialakítását teszi lehetővé, amely megfelel az Európai 

Unió elvárásainak is, a megszerzett tudás segítségével versenyképessé teszi a vajdasági 

magyar fiatalokat. A vajdasági magyar közösség számára az anyanyelvoktatás áll az első 

helyen, így a stratégia fókuszában is a szövegértés, a beszéd- és íráskészség fejlesztése áll ‒ 

mutatott rá az MNT elnöke. 

 

Pásztor: Nemzetpolitikai paradigmaváltásra került sor 
2015. december 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Nemzetpolitikai paradigmaváltásra került sor – jelentette ki Pásztor István, a VMSZ 

elnöke a Vajdaság Ma hírportálnak adott interjúban. Budapest az utóbbi 25 évben 

folyamatosan támogatta a külhoni magyar közösségeket, elsősorban az identitás 

megőrzésében, most viszont a VMSZ gazdasági és térségfejlesztési stratégiájának 

elfogadásával az egzisztenciális kérdések megoldását próbálja elősegíteni – mondta 

Pásztor István. A VMSZ elnöke tíz pályázati lehetőségről beszélt. Ezzel kapcsolatban 

vannak folyamatban a konzultációk – mondta Pásztor. Hozzátette: jövőre 2-3 pályázási 

kör lesz, ami nem jelenti azt, hogy ugyanazokat a pályázatokat ismételik meg kétszer-

háromszor, hanem változások is lesznek annak tükrében, hogy mik az igények. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41480
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19507/Elfogadtak-az-MNT-uj-oktatasfejlesztesi-strategiajat-Keppontba-kerul-a-pedagogus.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19507/Elfogadtak-az-MNT-uj-oktatasfejlesztesi-strategiajat-Keppontba-kerul-a-pedagogus.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6647/Pasztor-Nemzetpolitikai-paradigmavaltasra-kerult-sor.html
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Nem veszítik el a mandátumukat azok a polgármesterek, akik nem teszik ki a 
trikolórt 
2015. december 22. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Elutasította a képviselőház plenáris ülése azt a szociáldemokrata törvénykezdeményezést, 

amely értelmében a polgármesterek és a megyei tanácselnökök hivatalból elveszítenék 

mandátumukat, amennyiben nem hordják a háromszínű román nemzeti díszsálat, illetve 

ha a jogszabályban előírt helyeken nincs kifüggesztve Románia zászlaja. „Az RMDSZ 

többször is hangsúlyozta, hogy nem ért egyet ezzel az aberrációval, hiszen a helyi 

választottakra vonatkozó jogszabály e téren történő módosítása központosító 

intézkedéseket vezetne be és zászlóőrző polgármestereket termelne ki” – tájékoztatott az 

RMDSZ alsóházi frakcióvezetője, Máté András Levente Kolozs megyei parlamenti 

törvényhozó azt követően, hogy december 22-én, kedden a végszavazáson a plenáris ülés 

elutasította ezt a kezdeményezést. 

 

Menjen vagy maradjon? – Antal Árpád fontolgatja, hogy induljon-e egy újabb 
mandátumért 
2015. december 22. – Erdély Ma, Háromszék, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Másfél éve mindennap gondolkozom azon, hogy induljak-e egy újabb mandátumért a jövő 

évi választásokon vagy sem; nehéz döntés előtt állok, és még nem jutottam eredményre – 

közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. A román 

sajtó kérdésére válaszolva Antal Árpád leszögezte: nem kívánja híres elődje, Gödri Ferenc 

példáját követni, aki 18 évig vezette a várost, és tisztségben volt, amikor meghalt. Számára 

és Marosvásárhely híres polgármestere, Bernády György számára is esélyt jelentett, hogy 

olyan korban dolgozhattak, amikor volt lehetőség a fejlődésre – véli, és úgy érzi: ez az esély 

neki és rosszul fizetett munkatársainak is megadatott, együtt sikerült Sepsiszentgyörgyöt 

elindítani egy másik úton. 

 

Így változtak az erdélyi magyarok médiafogyasztási szokásai 
2015. december 22. – maszol.ro, Krónika 

Egyre több erdélyi magyar néz magyarországi tévécsatornákat, hallgat rádiót az autóban. 

Az internet-felhasználók száma megugrott, és olvasottságban a második helyre tornászta 

fel magát a Maszol az internetes hírportálok között. Mindez abból az átfogó 

médiafogyasztási felmérésből derült ki, amelynek eredményeiről hétfőn délután a 

Kolozsvári Rádióban számolt be Kiss Tamás és Barna Gergő szociológus. A szeptemberben 

és októberben, 1573 fős mintán készült kutatás egy korábbi, 2007-es felmérés 

eredményeivel összehasonlítva rámutatott a változásokra. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41483
http://itthon.transindex.ro/?hir=41483
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=197365&cim=menjen_vagy_maradjon_antal_arpad_fontolgatja_hogy_induljon_e_egy_ujabb_mandatumert
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=197365&cim=menjen_vagy_maradjon_antal_arpad_fontolgatja_hogy_induljon_e_egy_ujabb_mandatumert
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/57722-igy-valtoztak-az-erdelyi-magyarok-mediafogyasztasi-szokasai
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Még nem tudni, miként fest majd a politikai egyezség 
2015. december 22. – szekelyhon.ro 

Egyelőre nem tudni, hogy mit hoz Marosvásárhelynek, a valós összefogás ügyének az 

RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) múlt héten aláírt egyezménye. Mindkét fél – 

akárcsak a néppárt – reméli, hogy mielőbb sikerül egyezségre jutni. 

 

Dan Tănasă ismét perel: most Korond a célpont 
2015. december 22. – szekelyhon.ro 

Beperelte a korondi polgármesteri hivatalt a Községháza felirat miatt a magyarellenes 

feljelentéseiről ismert Dan Tănasă. A korondi polgármester megtartaná a kerámiabetűket, 

ügyvéddel vizsgáltatja a periratot, és a válasziratot tervezik. 

 

Internetes tanácsadást nyújt a Jogaink Egyesület 
2015. december 22. – Krónika 

Internetes jogsegélyszolgálatot és jogi fórumot hozott létre a kolozsvári ügyvédek által 

alapított Jogaink Egyesület. A szervezet tagjai – Kis Júlia, Silye Attila és Takács Kató Kata 

– keddi kincses városi sajtótájékoztatójukon elmondták: céljuk, hogy a civil szféra felé 

nyissanak kezdeményezésükkel, és közérthető nyelvezetet használva próbálják eljuttatni az 

érdeklődőkhöz azokat az alapismereteket, melyek jogaik gyakorlásához szükségesek. A 

Jogaink Egyesületet és projektjét támogatja egyébként a Kolozs Megyei Tanács és a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mellett a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) is. 

 

Soós Zoltán számára megtisztelő, hogy a közös listán indulhat 
2015. december 22. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Nagy megtiszteltetésnek nevezte Soós Zoltán, a marosvásárhelyi előválasztások győztese, 

hogy az RMDSZ-MPP-EMNP jelképeket képviselve indulhat a jövő évi helyhatósági 

választásokon. „A három politikai erő között megköttetett megállapodás értelmében, 

nevem mellett, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az Erdélyi Magyar Néppárt és a 

Magyar Polgári Párt logója is szerepelni fog a polgármesterjelöltek listáján.” - fogalmazott 

Soós. A jelölt ígérete szerint minden erejével azon lesz, hogy a politikai összefogást 

képviselve a marosvásárhelyi magyarok támogatását megszerezze, függetlenül attól, hogy 

melyik politikai alakulattal szimpatizálnak. 

 

Egyre kevesebb a szakképzett munkaerő Hargita megyében 
2015. december 22. – szekelyhon.ro 

Főként a tanulmányaikat elvégző fiatalok itthon maradását szolgáló intézkedéseket 

szorgalmaznának jövőben – derült ki a hétfőn megrendezett, Fejlesszük közösen Hargita 

megyét 2016-ban! címmel tartott beszélgetésen. Az októberi adatok szerint a regisztrált 

Hargita megyei álláskeresők hatvan százaléka szakképzetlen. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/meg-nem-tudni-mikent-fest-majd-a-politikai-egyezseg
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/dan-tanasa-ismet-perel-most-korond-a-celpont
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/internetes-tanacsadast-nyujt-a-jogaink-egyesulet
http://itthon.transindex.ro/?hir=41485
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/egyre-kevesebb-a-szakkepzett-munkaero-hargita-megyeben
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Bárdos Gyula: a Duna-díj további áldozatkész munkára és összefogásra 
sarkallja a Csemadokot 
2015. december 22. – hirek.sk, Hét Nap 

A rangos elismerésnek számító Duna Televíziós Díjat hétfőn a Magyar Rádió 

Márványtermében megtartott ünnepségen Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke 

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

A laudációt személyesen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mondta, amit a Csemadok 

elnöke felettébb nagyra értékelt. „Nagyon örülök annak, hogy az adományozók ekképp 

elismerik a Csemadok, illetve  a helyi szinten minden ellenszolgáltatás nélkül 

tevékenykedő Csemadok-tagok felvidéki magyarságért végzett áldozatkész munkáját. A 

megtiszteltetést úgy értékelem, hogy az a Csemadok-tagságunk díja, tehát mindazoké, akik 

az anyanyelvünk, néphagyományaink, kulturális értékeink és közösségünk megtartása 

érdekében időt és energiát nem sajnálva szervezik a különféle műsorokat, közösségeket 

kovácsolnak. Folyamatosan annak érdekében teszik a dolgukat, hogy a szülőföldünkön 

továbbra is magyarként tudjunk élni“ – mondta el Bárdos Gyula 

 

„Egzotikus keresztnevek” - levélben tiltakozik a belügyminiszternél a Mi 
Magunk Mozgalom 
2015. december 22. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A belügyminisztérium keresztnevekről szóló éves összegzésében több magyar keresztnevet 

a furcsa fantázianevek közé sorolt, ami jogos felháborodást keltett a felvidéki magyar 

közvéleményben. Az ügyben a Somogyi Szilárd vezette Mi Magunk Mozgalom levélben 

tiltakozott a belügyminiszternél. A levélben hangsúlyozták, a belügyi tárca megsértette a 

magyarokat, és nem csupán azzal, hogy csak a szlovákok körében ismert keresztneveket 

tartja elfogadhatónak, hanem azzal is, hogy az itt élő magyarok magyar identitását is 

megkérdőjelezte a tárca munkatársa. A belügyminisztérium egyik dolgozója az ügy 

kapcsán magyarul beszélő szlovákokról, nem pedig magyar nemzetiségű szlovák 

állampolgárokról beszélt.  

 

Felmérés - kilenc párt jutna a parlamentbe 
2015. december 22. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ha decemberben tartották volna a parlamenti választásokat, 38,5 százalékos eredménnyel 

ismét a Smer győzött volna – derült ki a Szociális Elemzések Intézete december elején 

készült felméréséből. Az ASA felmérése szerint 6,3 százalékkal a Most-Híd és 5,1 

százalékkal pedig az MKP is bekerült volna a parlamentbe. 
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http://www.hirek.sk/kultura/20151221220927/Bardos-Gyula-a-Duna-dij-tovabbi-aldozatkesz-munkara-es-osszefogasra-sarkallja-a-Csemadokot.html
http://www.hirek.sk/kultura/20151221220927/Bardos-Gyula-a-Duna-dij-tovabbi-aldozatkesz-munkara-es-osszefogasra-sarkallja-a-Csemadokot.html
http://www.hirek.sk/itthon/20151222152953/Egzotikus-keresztnevek-levelben-tiltakozik-a-belugyminiszternel-a-Mi-Magunk-Mozgalom.html
http://www.hirek.sk/itthon/20151222152953/Egzotikus-keresztnevek-levelben-tiltakozik-a-belugyminiszternel-a-Mi-Magunk-Mozgalom.html
http://www.hirek.sk/belfold/20151222141555/Felmeres-kilenc-part-jutna-a-parlamentbe.html
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A korrupcióellenes ügynökség megvizsgálja a VMSZ gazdaság- és 
térségfejlesztési stratégiáját 
2015. december 22. – Vajdaság Ma 

A szerbiai korrupcióellenes ügynökség követelni fogja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) nyilatkozzon az általa kiosztásra kerülő magyar kormányeszközökről, s 

amennyiben megállapítást nyer, hogy megsértik a politikai tevékenység pénzeléséről szóló 

törvényt, megteszik a szükséges intézkedéseket. A korrupcióellenes ügynökség így 

kommentálta a Večernje novosti belgrádi napilap kérésére a Pásztor István által vezetett 

VMSZ gazdaság- és térségfejlesztési stratégiáját, amelyet a magyarországi kormány által 

odaítélt eszközökből valósítanak meg. 

 

Felszerelt számítógépeket kaptak a vajdasági könyvtárak 
2015. december 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Tizenkét vajdasági közművelődési könyvtárnak adományozott a Magyar Nemzeti Tanács 

egy-egy számítógépes szervergépet Windows 10 operációs rendszerrel és Microsoft Office 

2016-os programcsomaggal felszerelve ‒ jelentették be keddi ünnepségükön a nemzeti 

tanács munkatársai. Az adomány kapcsán Hajnal Jenő, az MNT elnöke elmondta, hogy a 

már meglévő kapcsolatokon túl, mint amilyen a Kapocs Könyvtári Csoport vagy a 

könyvtárak közötti együttműködési programok, a virtuális könyvtári bázisokat is tovább 

erősítenék a 2016-os évben. A hosszú távú cél egy vajdasági virtuális múzeum létrehozása, 

amely a könyvtárosok és levéltárosok együttes munkájára építkezik ‒ emelte ki Hajnal 

Jenő. 

 

Kétszer imádkozik, aki énekel  
2015. december 22. – karpatalja.ma 

December 20-án az egyházi együttesek, kórusok előadásával zárult a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács által december 18. és 20. 

között második alkalommal megszervezett Beregszászi Adventi Vásár. A Beregszász 

főterén megtartott háromnapos rendezvény utolsó programjának megnyitóján Mester 

András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács alelnöke, a KMKSZ önkormányzati 

titkára köszöntötte az érdeklődőket. 

 

Mezőkaszony a fejlődés útján – biztató eredmények, ígéretes tervek 
2015. december 22. – karpatalja.ma 

A 2015-ös év a fejlődést hozta el a mezőkaszonyiak számára. Több jelentős projekt valósult 

meg, melyeket a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal, a helyi önkormányzat és 

magyarországi testvértelepülések segítségével, valamint európai uniós forrásokból 

finanszíroztak. A támogatásoknak köszönhetően felújították a zeneiskola és a középiskola 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19508/A-korrupcioellenes-ugynokseg-megvizsgalja-a-VMSZ-gazdasag--es-tersegfejlesztesi-strategiajat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19508/A-korrupcioellenes-ugynokseg-megvizsgalja-a-VMSZ-gazdasag--es-tersegfejlesztesi-strategiajat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19505/Felszerelt-szamitogepeket-kaptak-a-vajdasagi-konyvtarak.html
http://karpataljalap.net/?q=2015/12/22/ketszer-imadkozik-aki-enekel
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/mezokaszony-a-fejlodes-utjan-biztato-eredmenyek-igeretes-tervek/
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egyik épületének tetőszerkezetét, útjavításokat végeztek, valamint négy utcában teljesen 

felújították az útburkolatot. 

 

Csángó világ és az ausztráliai cserkészek 
2015. december 23. – Nemzeti Regiszter 

Minden második évben a melbourne-i körzetre esik a kerületi regős tábor szervezése.  Idén 

Kovássy István cserkészvezető vállalta a szervezést, és így jó előre tudtuk, hogy hol és 

mikor lesz a tábor.  Volt idő előkészülni és a ruhákat megkeresni vagy megvarrni.  A már 

szokásos helyen, Riddells Creek-ben gyülekeztünk, a Sydney-i részleg már kora hajnalban 

megérkezett.  Pontosan, hivatalos egyenruhát hordó résztvevőkkel nyílt meg a tábor. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/csango-vilag-es-az-ausztraliai-cserkeszek
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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   
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