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Vezető hírek

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kapta idén a Duna-díjat
2016. december 14. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, hirado.hu
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kapta idén a Duna-díjat. Az elismerést
szerdán Budapesten adták át. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes méltatásában arról
beszélt, hogy volt idő, amikor a magyarság összetartozásának alkotmányos értékét kizárólag a
Duna Televízió képviselte. A 2010-es választások után az Országgyűlés tanúságot tett a
nemzeti összetartozásról, a nemzet egységét alkotmányba foglalták, így a Duna Televízió „már
nem magányos farkasként küzd” – tette hozzá. A KMKSZ-ről elmondta: a szervezet célja a
Kárpátalján élő magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti vagyonának, anyanyelvének
megőrzése és ápolása, anyanyelvi művelődésének és oktatásának elősegítése, valamint
mindezek védelme. A szövetség megalakulása óta kiemelt feladatának tekinti a kárpátaljai
magyarság érdekvédelmét. Az elismerést Brenzovics László, a KMKSZ elnöke vette át, aki
különösen fontosnak nevezte a Duna Televízió 1992-es megalakulását, mondván, más
szemléletet hozott a televíziózásba és hangsúlyosan kezelte a határon túli magyarság
kérdéseit. Az elmúlt 27 évben árvizek, forradalmak, háborúk megpróbáltatásainak voltak
kitéve a kárpátaljaiak, s ahhoz, hogy ezt átvészelték, a magyarországi médiának, a Duna
Televíziónak is fontos szerepe volt - mondta.

Csodasarkot kapott három horvátországi magyar oktatási intézmény
2016. december 14. – Pannon RTV
Három horvátországi magyar oktatási intézmény kapott Csodasarkot a magyarországi
Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából ma délelőtt. A Mienk a város! nevű játék
nyerteseinek Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár személyesen adta át az
ajándékokat. Szavalatoktól és karácsonyi énekektől volt hangos szerdán délután az eszéki
magyar oktatási és művelődési központ. A gyermekek örömmel fogadták a csodasarkot.
Néhányan közülük még ajándékkal is készültek az államtitkárnak.

Kelemen az egyeztetés után: a törvényt be kell tartani. Az összeset.
2016. december 14. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Krónika,
hirado.hu, MTI
Az RMDSZ nem miniszteri bársonyszékeket és tisztségeket akar a parlamentben, hanem
partnereket ahhoz, hogy megvalósítsa politikai programjának legfontosabb elemeit: pénzügyi
és közigazgatási decentralizációt, az erdélyi infrastruktúrába való befektetéseket, a nemzeti
kisebbségek jogainak védelmét - nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök azután, hogy
Klaus Johannis államfővel egyeztettek a Cotroceni-palotában. Kelemen szerint ugyanakkor
erős és hiteles parlamentre van szükség, ha valódi jogállamot és demokráciát akarunk, ezért
vissza kell adni a parlamentnek a szükséges szerepét.
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Bejött a Szociáldemokrata Párt populizmusa
2016. december 14. – Krónika
A szociáldemokraták elsöprő választási győzelméhez kellett a populizmus, de a liberálisok
katasztrofális szereplése is – értékelte a Krónikának nyilatkozva Székely István Gergő
politológus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Az RMDSZ szereplése
kapcsán a félelemkampány és a tényleges magyarellenes lépések tényét is fontosnak tartja,
míg a szövetség esetleges kormányszereplése kapcsán úgy véli, korlátozott lehet az
érdekérvényesítési potenciál.

Román elemző: meglepő a PSD nagyarányú győzelme
2016. december 14. – Krónika, MTI
Meglepőnek nevezte a Szociáldemokrata Párt (PSD) nagyarányú választási győzelmét Mircea
Kivu szociológus és politikai elemző, aki szerint főleg az alacsony részvételi aránynak tudható
be a magabiztos diadal. A szociológus az MTI-nek elmondta: számított a szociáldemokraták
győzelmére, arra viszont nem, hogy ilyen nagyarányú lesz. Emlékeztetett, hogy a PSD
története legjobb eredményét érte el történetében a vasárnapi parlamenti választáson a
szavazatok mintegy 45 százalékának megszerzésével.

Tőkés gratulál az RMDSZ-nek, és cáfolja „román szavazatát"
2016. december 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Tőkés László gratulált az RMDSZ választási eredményéhez, ezúttal cáfolta azokat a
híreszteléseket, miszerint román pártra szavazott volna a romániai törvényhozási
megmérettetésen. Szerdai közleményében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke
leszögezte: nem szavazott román pártra. „Választási lehetőségemet azonban behatárolta az a
feloldhatatlan negatív körülmény, hogy bihari szavazópolgárként – jó lelkiismerettel – nem
szavazhattam a megyei listák azon bejutó helyen szereplő jelöltjeire, akik a korrupció vádja
alatt elítélésére váró Kiss Sándor volt megyei RMDSZ-elnök cinkosaiként, saját püspökségem
idején, egyházamat megfosztották a Széchenyi-tervpályázaton az Ady-központ céljaira elnyert
320 millió forintos támogatástól" – közölte Tőkés László, felkérve mindenkit, hogy tartsák
tiszteletben a választás szabadságának demokratikus jogát.

Nagy-Magyarországot vizionál a románok fóruma
2016. december 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Az RMDSZ nem mondott le Nagy-Magyarország visszaállításáról – állítja a Kovászna, Hargita
és Maros Megyei Románok Civil Fóruma. A magyarellenes alakulat a Mesagerul de Covasna
újságban megjelent nyílt levélben fordult a Szociáldemokrata Párthoz és annak elnökéhez.
Gratulálnak az „óriási” választási győzelemhez, majd rátérnek a „lényegre”: aggódnak, mert
híresztelések szerint felmerült, hogy kormányba hívják az RMDSZ-t. A fórum vezetői szerint
1989 óta számos bizonyíték alátámasztja, hogy az RMDSZ nem mondott le Nagy-
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Magyarország visszaállításáról, Erdély visszacsatolásáról, a régi határok meghúzásáról, ami
1918 óta a magyar revizionizmus nagy álma.

Sógor: az EU végre kimondja a nyilvánvaló tényeket a nemzeti kisebbségekről
2016. december 14. – Erdély Ma
Először készült olyan uniós éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről, amely hangsúlyosan
foglalkozik a kisebbségek védelmével is. Sógor Csaba szerint az Európai Unió végre rögzített
számos olyan tényt, amelyek kimondásával már régóta adósa volt a területén élő nemzeti
kisebbségi közösségeknek. Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő szerint fontos
eredmény az, hogy a legújabb uniós jelentés – amely a 2015-ös év tekintetében vizsgálja az
alapvető jogok érvényesülését – végre külön fejezetet szánt a kisebbségeknek. A jelentésről
december 13-án, hétfő este vitáztak, majd kedden megszavazták a képviselők a strasbourgi
plénumban.

Székely István Gergő: az RMDSZ nincs túl jó helyzetben
2016. december 14. – transindex.ro
Az RMDSZ nem lett a mérleg nyelve a parlamentben a PNL csúfos bukása miatt. A PSD az
ALDE-val együtt kényelmes többséget alakíthat, de az RMDSZ is bekerülhet a képbe, ha a
PSD például alkotmánymódosítást szeretne - Székely István Gergő politológussal a december
11-i parlamenti választások első eredményeiről beszélgettek, és arról, hogy hogyan dőlhetnek
el az erőviszonyok a parlamentben.

Veszélyben a fizikaoktatás, nemsokára nem lesz, ki tanítson az iskolákban
2016. december 14. – transindex.ro
November elején húsz erdélyi magyar értelmiségi indított petíciót, amelyben egyebek mellett
az oktatási rendszer javítását is kérik. A petícióban kevés konkrétum szerepel, hogy miért is
tartják rossznak, minőségtelennek az oktatás helyzetét az aláírás kezdeményezői, valahogy
természetesnek tűnik, hogy azzal mindenki elégedetlen. Helyette inkább azt fogalmazzák
meg, hogy mi várható, ha nem változnak a jelenlegi állapotok: például a gyereküknek
minőségi oktatást igénylő szülők inkább román tannyelvű intézménybe íratják a gyereküket,
ami rövid idő alatt a magyar közösség zsugorodásához, versenyképtelenségéhez,
sorvadásához vezet. Pedig egy laikusnak is súlyosabbnak tűnik a helyzet, ha például azt
mondjuk, 2-3 év múlva már nem nagyon lesz, aki fizikát tanítson az iskolákban.

Úgy tűnik, mégis csak egy képviselő jut be Kolozs megyéből
2016. december 14. – transindex.ro
„Most már több mint valószínű, hogy Kolozs megyéből egy magyar képviselő és egy szenátor
szerzett mandátumot" - írta Facebook-oldalán Hegedüs Csilla, aki a képviselőjelölti lista
második helyén indult a december 11-i parlamenti választásokkor. Hegedüs gratulált Csoma
Botondnak és László Attilának, és azt is írta, nem éli meg kudarcként, hogy nem jut be a
parlamentbe.
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Részben feloldották a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum
igazgatójának hatósági felügyeletét
2016. december 14. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Részlegesen és időlegesen feloldották a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum
igazgatójának hatósági felügyeletét. Dr. Tamási Zsolt ügyvédje, Gogolák Csongor Facebookoldalán közölte a hírt, hozzátéve: az igazgató az oktatási intézmény alkalmazottainak bérét
elutalhatja és az iskolát meghatározott időre felkeresheti ebből a célból. Az utóbbi hetekben
az intézmény az ellehetetlenülés szélére került, mivel az alkalmazottak nem kapták meg
kéthavi fizetésüket, azt követően, hogy a DNA vizsgálatot indított az iskolaigazgató helyett,
akit hatósági felügyelet alá helyeztek.

Szatmáron elégedettek a választási eredménnyel
2016. december 14. – transindex.ro
Szatmár megyében a magyarlakta településeken sikeresebb volt a mozgósítás, mint a román
vidékeken. Ezt mutatja az az adat is, hogy az RMDSZ-listára leadott szavazatok aránya jóval
meghaladja a megyében élő magyarság arányát. Noha a megyében 32,5% a magyarok
számaránya, az RMDSZ választási jelöltlistájának a szavazatok mintegy 40%-ot sikerült
elnyernie a megyében.

A „magyar ügyet” értő elnöke lehet az Európai Parlamentnek
2016. december 14. – transindex.ro
„Egy korszak vége”-hangulat uralkodik az Európai Parlament hivatalos székhelyén,
Strasbourgban: Martin Schulz kedden tartotta meg utolsó EP-elnöki sajtótájékoztatóját,
szerdán pedig az utolsó plenáris szavazását vezette. Az Európai Néppárt, amelynek az erdélyi
magyar képviselők is tagjai, kedd este szavazással választották ki a négy jelentkező közül
elnökjelöltjüket Antonio Tajani személyében. Winkler Gyula szerint a négy jelölt közül ő az,
aki az erdélyi magyarság szempontjából a legjobb választásnak bizonyul.„Mi, RMDSZ-es
politikusok, valamint a Fidesz-frakció is Tajani jelölését támogattuk, mert tudjuk, hogy ő érti
az úgynevezett magyar ügyet. Ismeri az erdélyi magyarok helyzetét, és bízunk benne, hogy
EP-elnökké választása esetén nagyobb sikerrel hallathatjuk a hangunkat Európában” –
fejtette ki Winkler Gyula. Mint mondta, az európai politikusoknak nagyon nehéz
elmagyarázni az őshonos kisebbség fogalmát, mivel nem igen ismernek hasonló helyzetben
élő népcsoportokat Európában.

Megvan az RMDSZ képviselőinek és szenátorainak nem hivatalos névsora
2016. december 14. – maszol.ro
Összesen 21 képviselője és 9 szenátora lesz az RMDSZ-nek a parlamentben a következő
törvényhozási ciklusban. Ezt nem véglegesnek tekinthető adatok alapján számolta ki Barna
Gergő szociológus. A szakembertől megtudtuk, a választási eredmények 99,82-os
feldolgozottságú adataival szimulálta a töredékszavazatok visszaosztását. Tájékoztatása
szerint további 33 szavazókörzet adatai hiányoznak, ezek azonban várhatóan nem
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befolyásolják már érdemben a mandátumeloszlásokat. „Hangsúlyoznám azonban, hogy ezek
az adatok nem véglegesek" – mondta Barna Gergő. A végleges választási eredmények szerda
estére vagy csütörtök reggelre várhatók.

Csodasarkot nyertek a Csikynek
2016. december 14. – Nyugati Jelen
Nagy eseményre került sor december 14-én délelőtt a Csiky Gergely Főgimnázium
dísztermében. Anyaországi képviselők átadták az iskolának a Miénk a város című vetélkedő
nyereményeit, azt a bizonyos csodasarkot, melyet két aradi kisdiák – Szabó Péter Patrik és
Rudolf Barnabás – nyert az iskola közösségének. A házigazdák – az iskola pedagógusai,
Hadnagy Éva igazgatónő, Bognár Levente alpolgármester és Pellegrini Miklós, az Arad
Megyei Pedagógusszövetség elnöke – mellett jelen volt, hiszen elhozta és átadta a nyereményt
Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, őt elkísérte dr. Sándor Tamás,
a bizottság munkatársa.

Sebestyén Csaba képviselő lesz, Józsa-Svella Beáta nem
2016. december 14. – szekelyhon.ro
Sebestyén Csaba is bekerült a parlamentbe: a szavazatok visszaosztása után egy újabb
képviselői mandátumot kapott az RMDSZ Hargita megyében, amelyet a Romániai Magyar
Gazdák Egyesületének (RMGE) elnöke foglalhat el. A Központi Választási Irodától kapott
információkra hivatkozva Bíró Barna Botond, az udvarhelyszéki RMDSZ ügyvezető elnöke
elmondta, a szavazatok visszaosztása nyomán Benedek Zakariás mellett Sebestyén Csaba is
mandátumot szerzett a parlamentben, így most már ketten képviselhetik a térséget. Bíró
kijelentette, nagyon örül, hogy lesz támaszuk az udvarhelyszéki embereknek, akiknek nagy
része hagyományosan földművelésből és állattenyésztésből él. A sajtóban felröppent hírek
ellenére a jelenlegi állás szerint nem szerzett mandátumot a Tulcea megyei RMDSZ-listán
szereplő, szentegyházi Józsa-Svella Beáta, viszont nem sok szavazat hiányzott.

Magyarul énekelt a román nacionalisták nagy duettje
2016. december 14. – maszol.ro
Urnazárás után román hazafias nóták ittas gajdolásával próbálta feledni választási vereségét a
két politikus, néhány napra rá magyarul zendítettek rá az „Az a szép”-re. Utóbbit iróniának
szánták. Az Egységes Románia Párt (PRU) két markáns vezetőjéről, Sebastian Ghiță
üzletemberről és Bogdan Diaconu pártelnökről van szó. A román nacionalizmus nagy duettje
a magyar dalt a választásokon győztest PSD vezetőjének dedikálták, amiért – szerintük –
Liviu Dragnea kormányra hívja a magyarokat. Diaconu a videót kiposztolta a Facebookoldalára.

Fel, Bukarestbe!
2016. december 15. – Halász Csilla – Heti Válasz
Kelemen Hunor a RMDSZ elnöke szerint pártja választásokon elért sikeréhez hozzájárult a
magyarországi mozgósítás is. Elmondása szerint a magyar népesség arányához képest a
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6,2%-os eredmény jónak számít és csak köszönetet lehet mondani a választóknak, hogy ilyen
sokan elmentek szavazni. Az eredményhez hozzáetette, hogy fontos döntések előtt áll a román
törvényhozás, mint a közigazgatás átszervezése, az oktatási reform, illetve nagyon fontos,
hogy a magyar nyelvű oktatással mi történik és ezekben a döntésekben szeretnének
megkerülhetetlenné válni.
(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. december 15-i számában olvasható.)

Le a kalappal!
2016. december 15. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz
A vasárnapi romániai parlamenti választásokon az RMDSZ által elért jó eredmény az
összefogásnak és a magyarországi támogatásnak is köszönhető. Illyés Gergely a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet politológusa elmondta, hogy a siker az MPP-vel való
megegyezésnek, az RMDSZ és a Fidesz közötti konfliktus feloldásának, illetve a politikai
klíma zordabbá válásának köszönhető. Székely István az RMDSZ ügyvezető alelnöke szerint
az új politikai generáció esetében a választók részéről érzékelhető volt a megelőlegezett
bizalom. Tőkés László elmondta, hogy véleménye szerint az RMDSZ konstruktív ellenzék lesz
a román törvényhozásban, és csodálkozik a választási eredményt övező budapesti
lelkendezésen, hiszen az RMDSZ parlamenti jelenléte az alternatív küszöb miatt egy percig
sem forgott veszélben.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. december 15-i számában olvasható.)

Románia a magyar úton
2016. december 15. – Parászka Boróka – HVG
Leiskolázta nemcsak Romániát, de egész Kelet-Közép Európát a csak nevében
szociáldemokrata román Szociáldemokrata Párt (PSD) a hétvégi választásokon: szemléltette,
hogyan lehet vesztes helyzetből időben visszavonulni. Hogyan lehet a szélsőséges
szavazatokat középre becsatornázni, és úgy kreálni bűnbakot, ellenséget, hogy abból
(RMDSZ) végül akár potenciális szövetséges is lehessen. A magyarellenesség, a
románellenesség, a felkorbácsolt nacionalizmus, illetve az attól való félelem az RMDSZ-t
kormányközeli, de nem nélkülözhetetlen pozícióba sodorta. Hatalmas győzelem ez,
hatalmasat lehet veszteni rajta.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2016. december 15-i számában olvasható.)

Felvidék

Készülhet az uniós kisebbségi jogminimum
2016. december 14. – Új Szó
Elfogadta az Európai Parlament az Európai Unió (EU) alapjogi jelentését, amelyben áttörést
jelent, hogy egy EU-s kisebbségi jogminimum kialakítására való felszólítást is jóváhagytak a
képviselők. „Ezt eddig tagállami jogkörökre hivatkozva nem sikerült még csak szóba sem
hozni az európai intézményekben” – mondta a jelentés előkészítője, Nagy József (Híd). A
határozat, amelyet az Európai Parlament túlnyomó többséggel megszavazott, egyik fő üzenete
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az extrémizmus és a diszkrimináció megfékezése. Történelmi tény az is, hogy sikerült olyan
kompromisszumokat elérni további kisebbségi és polgári jogok vitás területein is, hogy az
Európai Néppárt túlnyomó többsége is támogatni tudta a jelentés elfogadását.

Végre nem Magyarországot támadja a szlovákiai képviselő által jegyzett uniós
jelentés
2016. december 14. – Felvidék Ma
Tegnap fogadta el az Európai Parlament az alapvető jogok helyzetéről szóló – kötelező erővel
nem bíró – éves jelentését. Ennek részét képezi a nemzeti és nyelvi kisebbségek ügyét taglaló
fejezet, amelyet a Fidesz-KDNP képviselői is támogattak, mondván: a korábbi évekhez képest
„kifejezetten erős” jelentésről van szó. Gál Kinga a Felvidék Mához eljuttatott közleményében
örömét fejezte ki azért, hogy a Most-Híd színeiben politizáló Nagy József jelentése végre nem
Magyarország támadásával foglalkozik (mint a korábbi években), hanem nagyobb hangsúlyt
helyez a hagyományos nemzeti kisebbségek és nyelvi közösségek védelmére. Az EP
Kisebbségi Munkacsoportjának társelnöke szerint a jelentés beemel számos, fideszes
képviselők által jegyzett módosító indítványt is.

Bugár és Danko pártjának szavazói is menesztenék Kaliňákot
2016. december 14. – hirek.sk
Bár a Bugár Béla vezette Most-Híd, és Andrej Danko házelnök pártja, a Szlovák Nemzeti Párt
is igyekszik távolságot tartani, ha a koalíciós partner Irány-Szociáldemokráciát érintő
Bašternák-ügyről van szó, választóik másként vélekednek a botrányról és menesztenék
Robert Kaliňákot, a Smer-SD belügyminiszterét. Az SNS választói körében a megkérdezettek
62 százaléka követelte Kaliňák fejét, míg a Most-Híd választóinak 58 százaléka volt
ugyanezen a véleményen.

Csökkenő preferenciák, sokasodó ígéretek
2016. december 14. – hirek.sk
Az elmúlt hetekben nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatási eredmények szerint
folyamatosan csökken a Smer-SD támogatottsága. Németh Gabriella, az MKP szociális,
családpolitikai és egészségügyi alelnöke úgy véli, észlelték ezt a párt vezetői is, amit
egyértelműen alátámaszt egyrészt a kormányfő megváltozott, romákat fenyegető retorikája,
de a legutóbb beharangozott, maximális prioritást élvező öt fajta szociális intézkedés
januártól várható bevezetése is.

Esterházy-emlékévet hirdet a Pázmaneum Társulás
2016. december 14. – hirek.sk
A Pázmaneum polgári társulás 2017-ben Esterházy-emlékévet hirdet a mártírgróf halálának
60. évfordulójára és felhívással fordul az egyházi és civil szervezetek, ifjúsági mozgalmak,
politikai pártok képviselőihez, tagjaihoz, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
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Felvidék

Magyarország pozsonyi nagykövete sajtófogadáson mondott köszönetet az
újságíróknak
2016. december 14. – Felvidék Ma
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete sajtófogadáson értékelte az
elmúlt évet. Beszédében köszönetet mondott az együttműködésért, és azért is, hogy a
nagykövetség által szervezett rendezvényekről hitelesen tudósítottak az újságírók. A
nagykövet hangsúlyozta, jók a magyar-szlovák államközi kapcsolatok, amit számos felsőbb
szintű találkozó is bizonyított. Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere
Magyarországnak. Az elmúlt időszakban jelentős mértékben fejlődtek a közlekedési
kapcsolatok, és az energiaellátás biztosításában is hatékonyan együttműködik a két ország.

Nyolc alapiskola és óvoda nyert Csodasarkot a Felvidéken
2016. december 14. – Felvidék Ma
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által életre hívott Miénk a város! játék
keretében hat és tíz év közötti gyermekek tehették immár negyedik éve próbára magukat.
A gyerekek különböző feladatok megoldásában négy héten keresztül mutathatták meg
tehetségüket. A népszerű játék idén október 13-án indult és november 10-én zárult. Az
ünnepélyes díjátadásra Komáromban a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában került sor
a mai napon, ahol a nyereményeket a Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai
Államtitkárságának Felvidékért felelős osztályvezetője, Pathó Marianna adta át a
nyerteseknek.

Vajdaság

Leváltották Ózer Ágnest a Vajdasági Múzeum éléről
2016. december 14. – Vajdaság Ma
A vajdasági kormány szerdai ülésén leváltották a Vajdasági Múzeum igazgatói tisztségéről dr.
Ózer Ágnest, akit szeptemberben neveztek ki ismételten az intézmény élére. A cseréről a mai
tartományi kormányülésről kiadott közlemény utolsó mondatából értesülhetett a
nyilvánosság, eszerint ugyanis dr. Drago Njegovant nevezték ki a Vajdasági Múzeum
megbízott igazgatójává.

Várady Kiválósági Ösztöndíjprogram:
doktoranduszt támogat idén az MNT

Ötvenöt

mesterhallgatót

és

2016. december 14. – Vajdaság Ma
A szabadkai Magyar Házban írták alá szerdán délután ösztöndíj-szerződéseiket azok a
hallgatók, akiket a Várady Kiválósági Ösztöndíjprogram keretében támogat a Magyar
Nemzeti Tanács. Várady Tibor 2013-ban magánjövedelméből 100 ezer dollárt biztosított az
alap létrehozására, a tehetséges fiatalok támogatására. A 2016/17-es tanévben a Magyar
Nemzeti Tanács két pályázatot írt ki, a mesterképzésre a magyar kormány által biztosított
források által 40 hallgatót támogatnak, míg a Várady-program segítségével 15 doktorandusz
hallgató folytathatja tanulmányait.
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Vajdaság

A csodasarkok közel fele Vajdaságba került
2016. december 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
A vajdasági kisgyermekek teljesítettek legkiemelkedőbben az idei, sorrendben negyedik
Miénk a város! elnevezésű vetélkedőn, amelyet Magyarország Miniszterelnökségének
Nemzetpolitikai Államtitkársága hirdetett meg óvodások és általános iskolások számára. Az
egy hónapig tartó internetes játék egyik nyertese, a másodikos Recskó Dorka a hajdújárási
Lurkóháznak ajánlotta fel a nagy értékű fejlesztő játékokat tartalmazó csodasarkot. Az
ajándékokat Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárságának főosztályvezetője adta át szerdán délelőtt Tiszaszentmiklóson a Dr.
Tihomir Ostojić Általános Iskola alsós diákjainak, akik közösen vettek részt a többfordulós
megmérettetésen, majd pedig délután a hajdújárási nehéz sorsú, hátrányos helyzetű
gyermekeket felkaroló napközi védenceinek.

Magyar Levente
szervezésében

újabb

vajdasági

körútja

a

Prosperitati

Alapítvány

2016. december 14. – Vajdaság Ma
A Prosperitati Alapítvány meghívására Vajdaságba érkezik Magyar Levente, Magyarország
külgazdasági és külügyminisztériumának gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, s
körútja keretében december 15-e és 16-a között több településre is ellátogat. December 15-én,
csütörtökön Tiszaszentmiklóson, Szajánban, Nagykikindán, Törökbecsén és Magyarcsernyén
találkozik a helyi lakossággal, pénteken, december 16-án pedig Szenttamásra, Gombosra és
Bezdánba látogat.

Egyetemistákat és doktoranduszokat támogatnak a Várady-ösztöndíjjal
2016. december 14. – Pannon RTV
Aláírták szerződéseiket az új Várady-ösztöndíjasok Szabadkán. A 2016/17-es tanévben 40
mesterképzésben résztvevő hallgató, valamint 15 doktorandusz részesül támogatásban.
Újdonság, hogy a mesterhallgatók esetében nem hitelről, hanem vissza nem térítendő
támogatásról van szó, vagyis közülük senkinek sem kell a későbbiekben visszafizetni a kapott
összeget. Vajdaság legsikeresebb posztgraduális képzésre járó egyetemistáival telt meg szerda
este a Magyar Ház Tanácsterme Szabadkán.

Örök nyugalomra helyezték Huzsvár Lászlót
2016. december 14. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma
Nagybecskereken több száz hívő jelenlétében helyezték örök nyugalomra Huzsvár László első
nagybecskereki megyéspüspököt. A gyászmisén az egyházi főméltóságok mellett számos
közéleti személyiség is jelen volt: köztük Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
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A megyei tanács is kiáll a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogaiért
2016. december 14. – Kárpátalja
A Kárpátaljai Megyei Tanács felhívásában arra kéri Petro Porosenko ukrán elnököt, hogy ne
engedje szűkíteni a nemzeti kisebbségekhez tartozóknak az anyanyelvükön való tanuláshoz
való alkotmányos jogát az oktatást szabályozó törvény „modernizációja” során. A képviselők
erről a megyei önkormányzat ötödik ülésszakának december 7-i, második plenáris ülésén
döntöttek.

Heves viták az oktatási törvény tervezete körül

Vajdaság

2016. december 14. – Pannon RTV
Az Európai Parlament által kedden elfogadott alapvető jogok helyzetéről szóló éves jelentés
nemzeti és nyelvi kisebbségeket érintő része, eltérően az előző évektől, kifejezetten erős lett. A
Fidesz-KDNP delegációja ezért, a néppárti ajánlást követve, támogatta e jogi relevanciával
nem bíró politikai határozatot. Ugyanakkor számos ponton, így a tagállami hatáskörbe
tartozó kérdésekben, a szöveg ellen szavazott. Deli Andor, a Fidesz-KDNP vajdasági
származású EP-képviselője szerint a jelentés több fontos pontot is tartalmaz az európai
kisebbségvédelem jövőjének szempontjából.

Kárpátalja

Deli Andor: Egységes standardok kellenek a kisebbségvédelemben

2016. december 14. – Kárpátalja
Kijevben még nem mondtak le a nemzeti kisebbségek anyanyelvén folyó oktatás
korlátozására irányuló elképzelésekről – derült ki azon a tanácskozáson, amelyet a Legfelső
Tanács Tudományos és Oktatási Bizottságának az új oktatási törvény előkészítésére
létrehozott munkacsoportja szervezett múlt pénteken a jogszabály 7. cikkelyéhez benyújtott, a
kisebbségi nyelvhasználatot hátrányosan érintő módosító indítványról. A tanácskozáson ott
voltak az Oktatási és Tudományos Minisztérium illetékesei, eljött Jaroszlav Leszjuk, a
parlament kulturális bizottsága nyelvi albizottságának elnöke, megjelent az ukrajnai
nemzetiségek több parlamenti képviselője – köztük Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke –, részt vettek a testület munkájában a terület
szakemberei, valamint ukrán társadalmi szervezetek képviselői is.

Nemzetközi szemináriumhoz kapcsolódott a KMKSZ ISZ
2016. december 14. – karpatalja.ma
A Robert Schuman Intézet (Robert Schuman Intézet a Közép- és Kelet-Európai Demokráciák
Fejlődéséért Egyesület) 1991 óta szervez nemzetközi politikai továbbképzéseket és kurzusokat
aktuális regionális témákban az Európai Néppárt családjához tartozó pártok aktív és jövőbeli
politikusai számára. Legutóbb, december 10-11-én Tbilisziben, Grúziában tartották soron
következő szemináriumukat, ahol azokat a kérdéseket boncolgatták, amelyek a keleti
partnerségi országok jogállamiságát érintik. Az eseményre 20 fiatal politikus kapott
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Bátran pályázzanak!
2016. december 14. – Muravidéki Magyar Rádió
A Pártosfalván megszervezett lakossági fórum után tegnap Lendván és Dobronakon mutatták
be az érdeklődőknek a Muravidék Gazdaságfejlesztési Programját és a magyar kormány által
biztosított támogatások elnyerésének lehetőségeit. Mindkét eseményt nagy érdeklődés
övezte.

Újabb európai eszközök a nemzetiségi oktatás fejlesztésére a Mura- és Rábavidéken

Muravidék

meghívást Örményországból, Grúziából, Fehéroroszországból, Moldovából és Ukrajnából.
Kárpátalját a KMKSZ ISZ Nemzetpolitikáért felelős elnökségi tagja, Fábián Beáta képviselte.

90 éves a Bécsi Magyar Iskolaegyesület
2016. december 14. - Volksgruppen
December 12-én ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját a Bécsi Magyar Iskolaegyesület. A
jubileumi alkalomra színes műsorral készültek az óvodások, alsó-és felső tagozatos általános
iskolások és tanáraik. A programban, a bécsi magyar nagykövetségen sor került egy
pódiumbeszélgetésre is, melyben az iskolaegyesület elmúlt éveiről a szervezet pedagógusai
számoltak be.

Őrvidék

2016. december 14. – Muravidéki Magyar Rádió
A megkezdett projektek folytatására fordítják az európai eszközöket, amelyek a
nemzetiségileg vegyesen lakott területek oktató-nevelő munkájának színvonalemelését
támogatja.

„Fiatal mezőgazdászok“ a felsőőri járásban
2016. december 14. - Volksgruppen
A Burgenlandi Mezőgazdász Szövetség idei őszi túrájának mottója a felsőőri járásban is az
„ifjú mezőgazdaság“ volt. A néhány éve indított program idei rendezvénysorozata november
28-án indult. A program során a szövetség tisztségviselői végiglátogatták a tartomány mind a
hét járását, többek között az alsóőri Szabó család gazdaságát is felkeresték.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. december 14. – Kossuth Rádió
Letette a százezredik vajdasági magyar az esküt
Hétfőn tette le a magyar állampolgársági esküt a százezredik vajdasági magyar kérelmező a
szabadkai magyar főkonzulátuson. 2010-től nem csökkent a vajdaságban az érdeklődés az
egyszerűsített honosítás iránt, az eddig átvett kérelmek száma megközelíti a 180 ezret. A
gazdaságfejlesztési támogatás iránt is töretlenül nagy az érdeklődés.
Temesváron tartották harmadik találkozójukat a magyar-román-szerb
határtérségben honismerettel foglalkozó civil szervezetek
Szeged és Arad után kedden Temesváron tartották harmadik találkozójukat a magyar-románszerb határtérségben honismerettel foglalkozó magyar civil szervezetek. Ismertették saját
tevékenységüket, programjaikat, például a műemlékvédelem és a honismereti turizmus
területén.
Fiatal szakemberek találkozója az erdélyi kastélyok megmentéséért
A sikeres gyalui formula tábor után Székelyföldön is megszervezte a kolozsvári Pont Csoport a
fiatal szakemberek találkozóját. Az erdélyi kastélyoknak funkciót kereső programról kérdezte
a kezdeményezőt a Határok nélkül riportere.
Jótékonysági est Nagyszalontán
Tizennegyedik alkalommal rendeztek Arany János szülővárosában jótékonysági estet a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekotthona javára. A város lakosainak
összefogásával egy este alatt 17 ezer eurónak megfelelő lej gyűlt össze.
Négy tonna adomány – az Ökumenikus Segélyszervezet Marosvásárhelyre vitte
a Karácsonyt
Az Ökumenikus Segélyszervezet két és fél millió Ft értékű, 4 tonnányi karácsonyi adományát
a napokban adták át a Lazarenum Alapítványnak Marosvásárhelyen. A helyszínen járt a
Határok nélkül munkatársa.
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