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2016. január 5. – szekelyhon.ro, Krónika
Január 15-től lehet igényelni a támogatásokat a Szülőföldön magyarul program legújabb, a
2015-2016-os tanévre kiírt pályázatának keretében. Idén is, akárcsak tavaly, 17 200, illetve
2800 forintnak megfelelő összegben részesülhetnek az igénylők. A tavalyi kiíráshoz képest,
amelynek kifizetéseit december közepén fejezték be, semmilyen különösebb újdonságot
nem találunk a pályázati felhívásban – tájékoztatott Burus-Siklódi Botond. A program
lebonyolításával a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) által megbízott Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke ugyanakkor az eddigi tapasztalatokra
alapozva arra hívja fel a kérvényezők figyelmét, hogy jobban figyeljenek oda a benyújtandó
dokumentumoknál arra, hogy teljesek és hitelesek legyenek az adatok, sok igénylés
ugyanis hiányos iratokkal vagy adatokkal érkezett be hozzájuk.

Vezető hírek

Február végéig lehet pályázni a Szülőföldön magyarul programban

Median SK: hétpárti parlament alakulna
2016. január 5. – Új Szó
Ha november és december fordulóján tartották volna a parlamenti választásokat, akkor
hét párt jutott volna be a törvényhozásba a Median SK felmérése szerint. A felmérés
szerint a Smer 42,4 százalékkal nyert volna, egyben a Robert Fico vezette párt az egyetlen,
amely kétszámjegyű eredményt ért el. Második helyen, 9,4 százalékkal a
Kereszténydemokrata Mozgalom, harmadikon a Sieť (8,3%) végzett. A felmérés szerint a
parlamentbe jutott volna még a Szabadság és Szolidaritás (7%), az Egyszerű Emberek és
Független Személyiségek – Új Többség (6,7%Ö, a Híd (6,6%) és a Szlovák Nemzeti Párt
(6,4%). Nem került volna be a felmérés szerint az MKP, mely 4,4 százalékot szerzett volna.

A megszorítások
költségvetését

éve

következik

– Elfogadták

Kárpátalja

2016-os

2015. január 5. – Kárpátalja
Idei első plenáris ülésén, január 5-én elfogadta megyénk 2016-os költségvetését a
Kárpátaljai Megyei Tanács, módosítva a tavaly december 22-én elfogadott ideiglenes
technikai költségvetést. Az új költségvetési szavazásra azért volt szükség, mert időközben
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elfogadta az ország költségvetését, így a hatályos törvények
értelmében a megyei tanácsoknak a költségvetési főszámok ismeretében az idei végleges
költségvetésről kellett dönteniük. A megyei költségvetés az országoshoz hasonlóan sok
megszorítást tartalmaz. A legnagyobb arányú változás, hogy az oktatásra fordított kiadás
26 százalékkal csökken idén az elmúlt évhez képest. A KMKSZ-frakció támogatta a
költségvetés elfogadását, bár nem tartja jónak azt – mondta el Barta József, a tanács
alelnöke.
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2016. január 5. – Nyugati Jelen, Erdély Ma
Király András oktatási államtitkárral az anyanyelvű oktatásnak az időszerű kérdéseit, az e
téren kifejtett törekvéseket, illetve a várható változásokat vette számba a Nyugati Jelen.
Amint előrebocsátotta, az időszerű kérdéseknek a boncolgatása mindenképp szükséges,
hiszen e fonalat vissza kell göngyölíteni, mert igazából nem tudták megvalósítani mindazt,
amit 2010–2011 táján elképzeltek. Ha az elmúlt évet értékeljük, az eléggé szürkére sikerült
olyan értelemben, hogy voltak megvalósítások, de olyan elképzelések is, amelyeket nem
sikerült életbe ültetni.

Erdély

Közüggyé tenni anyanyelvű oktatásunkat

Antal István: megérdemelt a luxusnyugdíj
2016. január 5. – Krónika
Egyetért Antal István udvarhelyszéki RMDSZ-es képviselő a honatyák jogállását
szabályozó törvény december közepén elfogadott módosításával, amelynek nyomán
jelentős mértékben, egyes esetekben akár négyezer lejjel is megnőhet a honatyák nyugdíja.
Antal István a székelyföldi autonómiatörekvésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, az
erdélyi önkormányzatok úgy harcolhatnak leghatékonyabban a kisebbségi jogokért, ha
„helyileg próbálnak meg élni a törvények nyújtotta lehetőségekkel, nem pedig az államtól
várják a változtatást". Példaként a Hargita megyei 132-es úton elhelyezett
helységnévtáblák miatt kialakult botrányt említette.

Honatyánk hite
2016. január 5. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Antal István parlamenti képviselő évnyitó „beköszönése” jó
bizonyíték arra, hogy negyed évszázad bársonyszékkoptatás mennyire elszakít a
hétköznapi emberek valóságától, mennyire érzéketlenné tesz a közhangulatra, és azt is
hűen ábrázolja, hogy a sokszoros újraválasztás milyen kényelmes párhuzamos világot épít
fel egy honatya fejében”.

Megkapta Beke ügyvédje a nyomozati iratcsomót
2016. január 5. – Krónika
Többhetes késéssel kapta kézhez kedden a nyomozati iratcsomót a bombamerénylet
előkészítésével gyanúsított Beke István védőügyvédje, Dragoş Cristian Lică. A jogász a
Krónikának elmondta, korábban több alkalommal is kéréssel fordult a szervezett bűnözés
és terrorizmus elleni ügyészséghez (DIICOT), hogy a védelem megfelelő előkészítése
érdekében részletesen tanulmányozhassa a dokumentumot, azonban mindeddig választ
sem kapott, ez pedig meglehetősen nehezítette a munkáját. A Kovászna megyei
közrendészeti hatóság egyébként részletes tájékoztatást kért a DIICOT-tól az előzetes
letartóztatásba helyezett két kézdivásárhelyi fiatal, Beke István és Szőcs Zoltán ügyében,
választ azonban máig sem kaptak.
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2016. január 5. – Erdély Ma
Szilveszter napján rendkívüli ülést tartott a megyei közrendészeti hatóság, melynek
összehívását a testület tagjaként az MPP háromszéki elnöke, Kulcsár Terza József
indítványozta, aki készségesen válaszolt a zárt ajtók mögötti tanácskozással kapcsolatos
kérdésekre.

Erdély

Hatósági túlkapások? – Egyetértésben és békében szeretnénk élni

Terjeszkednek az ortodoxok

2016. január 5. – Felvidék Ma, bumm.sk
Az ellenzék nem tudott konszolidálódni az elmúlt négy évben – jelentette ki a TASR-nak
adott nyilatkozatában Bugár Béla, aki szerint a jelenlegi szlovák jobboldali parlamenti
pártok nemcsak a menekültválság kérdésében mondtak csődöt, hanem abban is, hogy nem
tudtak az embereknek reális alternatívát felmutatni a Smer-SD-vel szemben. A Most-Híd
elnöke pártja következetességéről is megemlékezett. Mint mondta, a választások előtt is
azt mondják, amit majd a választások után fognak mondani: hogy Szlovákia számára jó
volna leváltani a Smert, megváltoztatni az ország irányát, és megakadályozni, hogy újra
egypárti kormány alakuljon.

Százhét regisztrált politikai párt van Szerbiában
2016. január 5. – Pannon RTV
Szerbia százhét regisztrált párttal kezdte a 2016-os évet, tavaly pedig összesen hetet
jegyeztek be a politikai pártok jegyzékébe. Legutóbb a Szerb Orosz Mozgalmat
regisztrálták, amelynek a bejegyzéséről szóló végzést tavaly december 17-én hozták meg az
illetékesek. A pártok 2009-es újbóli nyilvántartásba vételét megelőzően egyébként mintegy
600 politikai párt volt Szerbiában.

Vajdaság

Bugár a jobboldali ellenzéki pártok vezetőit bírálta

Felvidék

2016. január 6. – Krónika, Háromszék
Kovásznán kolostort is magában foglaló szerzetesi központot, Kommandón vakációs házat
építene Kovászna és Hargita megye ortodox püspöksége – adta hírül a Háromszék napilap.
A két létesítmény a Kommandóról Ölvesbe vezető út mentén épül meg.

Határon túli magyar állampolgárok is igényelhetik az új személyi igazolványt
2016. január 5. – Pannon RTV
Határon túli magyarok is igényelhetik a január elsejével bevezetett elektronikus személyi
igazolványt Magyarországon. A dokumentum kiváltása ingyenes. Az úgynevezett e-kártya
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Százévesen kapott orvosi diplomát Izraelben a kárpátaljai Schwimmer Zoltán
2015. január 5. – MTI
Több mint hetven év késéssel megható századik születésnapi ünnepségen vehette át
tiszteletbeli orvosi diplomáját a brnói egyetemtől a kárpátaljai Dolháról származó
Schwimmer Zoltán. A nyolcadik éve Izraelben, Netanyán élő férfinek az ünnepség egyben
a 65. házassági évfordulója is volt, így több mint százötven vendég köszöntötte, és a
megkésett orvosi diploma mellé egy századik születésnapi oklevelet is kapott a város
képviselőjétől. Schwimmer Zoltán azért csak sok évtizedes késéssel kapott egy tiszteletbeli
diplomát az egyetemtől, mert annak idején nem végezhette el az orvosi fakultást, 1938ban, három év után abba kellett hagynia tanulmányait. Végigharcolta a keleti frontot, majd
deportálták Auschwitzba. Számos tábort megjárt, végül Bergen-Belsenben szabadult.

Főkonzul: a magyarok kevésbé képesek a lobbi erejét használni
2016. január 5. – Nemzeti Regiszter
Az Egyesült Államokban élő magyarság lélekszámához és jelentőségéhez képest kisebb
lobbierővel bír, itt van még fejlődési lehetőség - mondta az Inforádió Aréna című

Vajdaság

2016. január 5. – Magyar Szó
A Vajdaság Magyar Diákszövetség (VaMaDisz) december 2-án diszkrimináció miatt
beperelte az Újvidéki Egyetem Jogi Karát az újvidéki Felső Bíróságon. A keresetben az áll,
hogy az egyetemi kar nem tette lehetővé a magyar diákoknak, hogy a saját anyanyelvükön
felvételizzenek és ezzel törvényt sértettek, mivel a Tartományi Képviselőház 2015. április
8-ai rendelete kötelezi őket erre. A kar nem csupán a szerbiai előírásokat sértette meg
ezzel, hanem egy sor nemzetközi jogi rendelkezést is, hiszen diszkriminálta a magyar és a
többi kisebbség tagjait. Dušan Nikolićnak, az Újvidéki Egyetem rektora ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy „teljes mértékben egyetértek a szerbiai felsőoktatási nemzeti tanács 2015
júniusában elfogadott véleményével, amely meghatározza, hogy a szerbiai alkotmánnyal, a
felsőoktatási törvénnyel és a felsőoktatási intézmények autonóm általános
rendelkezéseivel összhangban a nemzeti kisebbség tagjai a felsőoktatásban
megvalósíthassák a jogaikat, mindeközben muszáj tiszteletben tartani az egyetemek
autonómiáját. Őszintén hiszem, hogy az összes problémát a nyitott párbeszéd útján lehet a
legjobban megoldani és az állami szerveken keresztül lefolytatott viták szükségtelenek az
ilyen helyzetekben.”

Kárpátalja

,,Az állami szerveken keresztül lefolytatott viták szükségtelenek”

Diaszpóra

több magyarországi dokumentumot fog egybe, például a TAJ-kártyát és az adóazonosítót
is. A szerb-magyar határon útlevélként is felhasználható.
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Magyar összetartás a Nyugati parton, avagy mit jelent Kőrösi Csoma Sándor
ösztöndíjasnak lenni
2016. január 5. – Nemzeti Regiszter
Közel négy hónapja már, hogy a Kőrösi Csoma Sándor program keretén belül több mint
20-an érkeztünk Magyarországról, hogy tevékenységünkkel és munkánkkal segítsük a
nyugati parton élő magyarság életét. Kettőnket a San Francisco Öböl-menti magyarokhoz
delegáltak. Mostanra sikerült megismernem az itteni szervezeteket, igyekszem segíteni
többek között a magyar bencés alapítású Woodside Priory Iskola terültén működő Magyar
Katolikus Missziót, a Misszió égisze alatt működő cserkészetet és magyar iskolát, mely
közel 80 gyereknek igyekszik a magyar nyelv és kultúra ismeretét átadni.

Diaszpóra

műsorában Kumin Ferenc, Magyarország New York-i főkonzulja. Az Egyesült Államokban
élő magyarság sokkal befolyásosabb része az amerikai társadalomnak, mint hogy azt
Magyarországon a többség gondolja - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kumin
Ferenc, Magyarország New York-i főkonzulja.

A Közösség Ünnepe
2016. január 5. – Nemzeti Regiszter
A Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola tanulóival nagy izgalommal, sok munkával és
várakozással tekintettünk az adventi időszakra, amely elvezetett minket a karácsonyi
ünnepségünkhöz. Az évtizedes hagyománynak megfelelően - a Kálvin Magyar Református
Egyház karácsonyi áhítatának keretei között ünnepelt közösségünk.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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