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Semjén Zsolt: 2015 a magyar nemzetpolitika talán legsikeresebb éve volt 
2015. december 31. – MTI, Kormány.hu, InfoRádió, mno.hu, Origo, hvg.hu 

Semjén Zsolt szerint 2015 a magyar nemzetpolitika talán legsikeresebb éve volt. A 

miniszterelnök-helyettes ezt a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában jelentette 

ki. Év- és helyzetértékelésében elmondta, hogy most már „zökkenő nélkül” működik az 

összes nemzetpolitikai program, amit a kormány az elmúlt öt évben beindított. Példaként 

említette a Kőrösi Csoma Sándor Programot, amelynek keretében száz ösztöndíjas ment ki 

a diaszpóra magyarságához, ahol most már teljesen bejáratott módon bonyolítják le a 

magyar nyelvórákat és a kulturális rendezvényeket. Hozzátette: nagyon fontos, hogy ezt a 

kezdeményezést a Petőfi Sándor Program keretében kiterjesztették a Kárpát-medencére is. 

Semjén Zsolt a tematikus évek elindítását is nagyon lényegesnek nevezte, mert ezek „egy-

egy speciális területre irányítják a figyelmet, és a pénzügyi forrásokat is oda fókuszálják”. 

 

Berényi: közös akarattal elérhetjük, hogy a magyarság tekintélye az 
eddigieknél nagyobb legyen 
2016. január 3. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja hagyományteremtő szándékkal szervezte meg az Első Felvidéki 

Újévi Gálakoncertet, amely január 2-án, szombaton este volt a Dunaszerdahelyi Városi 

Művelődési Központban. Berényi József, az MKP elnöke ünnepi köszöntőjében elmondta, 

az idei év lehetőséget teremt arra, hogy Szlovákiában a magyarság tekintélye nagyobb 

legyen, mint az elmúlt években volt. „Ukrajnában nem sikerült békét teremteni, és az ott 

lévő konfliktus ránk is hatással van. Békétlenség uralkodik a máskor béke szigetének 

tartott Nyugat-Európában is, hiszen a párizsi merényletek után Brüsszelben is rendkívüli 

állapotot kellett bevezetni, s ehhez nem vagyunk hozzászokva. Forró volt a hangulat 

körülöttünk, kötelességünk tehát békét kívánni Európának és a világnak”– mondta az 

MKP elnöke, hozzátéve, Közép-Európát azonban ezúttal elkerülték a konfliktusok, és már 

elkerüli a menekültáradat is, köszönhetően annak is, hogy Magyarország időben lezárta 

határait. Berényi József ezúttal is megismételte ismert álláspontját, miszerint nem az a 

megoldás, hogy Európába hívjuk a más kultúrájú embereket, megoldást az jelenthet, ha a 

konfliktusokat helyben oldják meg, hogy senkinek ne kelljen hazáját elhagynia. 

 

Soós: egyre biztosabb a vásárhelyi összefogás 
2015. december 23. – Krónika 

Bár egyelőre nem született írásos megállapodás a három magyar politikai alakulat között 

Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármesterjelölt támogatásáról, az előválasztás nyertese 

egyre biztosabb abban, hogy létrejön az általa sürgetett összefogás. „Nagy megtiszteltetés 

számomra, hogy az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) jelképeit képviselve indulhatok a jövő évi helyhatósági választáson. (...) Célom, 
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hogy a politikai összefogást képviselve megszerezzem a marosvásárhelyi magyarok 

támogatását" – írja az Összefogás a győzelemért! című közleményében Soós Zoltán. 

 

Szentgyörgyi „zászlócsere”: van fotó, de nem mutatják meg 
2015. december 23. – Krónika 

Van fotója a sepsiszentgyörgyi rendőrségnek a román zászló helyett felvont székely 

lobogóról, állítja Ioan Popa, a Kovászna megyei rendőrparancsnok, de azért nem hozzák 

nyilvánosságra, hogy ne szítsanak ellenségeskedést. A rendőrségi sajtótájékoztatón az 

újságírók kérésére számoltak be arról, hogyan halad a nyomozás a zászló és a legutóbbi 

helységnévtábla-gyalázás ügyében. Ezekben az esetekben vagy nem sikerült kideríteni, ki 

az elkövető, vagy tudják, de nem sikerült bizonyítani. 

 

Meghosszabbították Beke István előzetes letartóztatását 
2015. december 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az ügyészség kérésére elrendelte a bukaresti táblabíróság a merényletkísérlettel 

gyanúsított kézdivásárhelyi Beke István Attila előzetes letartóztatásának 

meghosszabbítását 2016. január 29-ig. A merényletkísérlettel gyanúsított férfi 

védőügyvédje ezúttal jelen volt a keddi tárgyaláson, feleségét azonban nem engedték be a 

terembe – számol be a Székely Hírmondó napilap. Az ítélet nem végleges, negyvennyolc 

órán belül a legfelsőbb bíróságon lehet fellebbezni, ebben az esetben az újabb tárgyalást 

jövő hét elején tarthatják. 

 

Felszerelték a magyar nyelvű táblákat is a 132-es úton 
2015. december 25. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Helyükre kerültek a 132-es jelzésű megyei úton a magyar nyelvű helységnév-, illetve 

forgalomirányító táblák, amelyeket a Hargita Megyei Tanács munkatársai szereltek fel 

szerdán – tájékoztatott közleményében a megyei tanács sajtószolgálata. Borboly Csaba és 

munkatársai Szentegyházán és Homoródalmáson közösen helyezték ki a táblákat. Mint a 

tanácselnök elmondta: az utolsó simítások zajlanak az útszakaszon. 

 

Folytatódik a besztercei magyar iskola kálváriája 
2015. december 25. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Harmadik nekifutásra elutasította Beszterce város tanácsa az önálló magyar iskola 

létrehozását célzó határozattervezetet. A megyeszékhely képviselőtestülete december 23-

ai, szerdai ülésén a tanácsosok azért nem támogatták az iskolaalapítási tervet, mert az 

Andrei Mureşanu Főgimnázium vezetősége nem hajlandó épületet biztosítani az új 

tanintézetnek. A besztercei magyar iskola létrehozásának ügye immár harmadik 

alkalommal került a városi képviselőtestület napirendjére. 

 

Ki az a Petőfi, mi az a kossuth? 
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2015. december 26. – Krónika, Erdély Ma, Erdélyi Napló 

A karácsonyra való készülődés a 220 magyar által lakott Magyarbényén fontosabbnak 

tűnik, mint sok településen. A Fehér megyei faluban a gyerekek izgatottan várják a 

kántálási versenyt, melyen román népviseletben, románul kolindálnak. Egyikőjük sem jár 

a szomszédos Bethlenszentmiklós magyar iskolájába, s egymással is románul beszélnek. 

 

Előzetesben marad Beke István 
2015. december 28. – Krónika, Erdély Ma 

Kézdivásárhelyen huszonharmadik alkalommal, Marosvásárhelyen pedig első ízben 

vonultak utcára a helybeliek Beke István szabadlábra helyezését követelve. Eközben a 

bukaresti táblabíróság meghosszabbította Beke előzetes letartóztatását. 

 

Elitváltásra készülnek Maros megyében 
2015. december 28. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Az elitváltás és több tízezer szavazat visszaszerzése lesz a legnagyobb kihívás 2016-ban az 

RMDSZ Maros megyei szervezete számára – jelentette ki évértékelő sajtótájékoztatóján 

Brassai Zsombor, a szövetség Maros megyei elnöke, aki ismét leszögezte: összmagyar 

tanácsosi jelöltlistákra van szükség. 

 

Megbírságolták Sepsiszentgyörgy polgármesterét 
2015. december 28. – Krónika, szekelyhon .ro, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Tízezer lejre bírságolta meg a prefektúra Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert, 

mert a megyeszékhelyen nem sikerült megoldani az ingatlanrestitúciót a 2001/10-es 

számú törvény alapján. Antal Árpád a Székely Hírmondónak azt mondta, hogy a prefektus 

nem tudta megbírságolni őt, amiért nem tűzte ki a városháza tornyára a román zászlót, 

ezért valószínűleg most más okot keresett. 

 

Nem lesz dák szimbólum a szentgyörgyi lobogón 
2015. december 29. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat kedden újra megszavazta a város zászlóját, miközben 

Rodica Pârvan szociáldemokrata párti (PSD) tanácstag ezúttal is dühösen kikérte 

magának, hogy őt ez a lobogó nem képviseli. Az öt tervezet közül a testület végül azt 

fogadta el, amelyre már 2008-ban is rábólintottak: a kék-arany zászlót rajta a város 

hivatalosan is elfogadott címere. 

 

Őrizetbe vették a HVIM erdélyi elnökét 
2015. december 30. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

A romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni fellépéssel foglalkozó ügyészség 

(DIICOT) őrizetbe vette Szőcs Zoltánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 

(HVIM) erdélyi elnökét, akit az alkotmányos rend elleni cselekedetek elkövetésére, 
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valamint a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésére történő felbujtással 

gyanúsít – közölte szerdán az MTI a Mediafax hírügynökségre hivatkozva. 

 

Letartóztatták Szőcs Zoltánt, a HVIM erdélyi elnökét 
2015. december 30. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Húsz darab házi készítésű bombát akartak egy időben felrobbantani a Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagjai december elsején székelyföldi városokban 

azzal a céllal, hogy pánikot keltsenek – közölte a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni 

fellépéssel foglalkozó ügyészség (DIICOT), miután őrizetbe vette Szőcs Zoltánt, a HVIM 

erdélyi elnökét. Szőcsöt az alkotmányos rend elleni cselekedetek elkövetésére, valamint a 

robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésére történő felbujtással gyanúsítják. A 

HVIM elnökét az ügyészek kérésére szerdán 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. 

 

HVIM: "semmilyen takargatnivalónk nincsen" 
2015. december 30. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kézdivásárhely központjába, a Beke István-szimpátiatüntetések előtti gyülekezők 

helyszínére hívott össze villám-sajtótájékoztatót a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom (HVIM). A HVIM részéről Tóth Bálint sajtószóvivő reagált a DIICOT mai 

közleményére, amely szerint a HVIM tagjai állítólag húsz bombát akartak volna gyártani 

petárdákból, és füsttel-hanggal akarták volna megijeszteni a december elsején felvonuló 

ünneplő románokat. „Mindez szintén egy újabb hazugsága a DIICOt-nak, amelyet egy 

feltételezett beszélgetésből szűrtek le” - jelentette ki. 

 

Magyar terror 
2015. december 30. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „tövig beleálltak a román hatóságok a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom (HVIM) ügyébe, és minden áron be akarják bizonyítani, hogy igenis, 

létezik magyar terrorizmus Romániában. Még akkor is, ha az olyan, mint a viccben az 

antiszemitizmus: igazából nincs, bár igény lenne rá”. 

 

Mit hoz a „stratégiai partnerség”? 
2015. december 31. – Erdély Ma 

Nem a „legnagyobb megvalósítás” az RMDSZ-szel kötött „stratégia partnerség”, de nincs 

tisztában az erdélyi magyarság helyzetével az, aki tagadja a párbeszéd szükségességét – 

véli Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt Kovászna megyei elnöke. Bálint József, a 

polgáriak sepsiszentgyörgyi elnöke szerint „még egy ilyen egyezség, s elvesztünk”. 

 

Ráduly: aki az autonómia ügye mellé áll, arra börtön várhat 
2015. december 31. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 
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Júniusban mondott le tisztségéből Csíkszereda polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán, 

azután, hogy korrupcióval vádolta meg őt és helyettesét az ügyészség, de azóta sem 

mutattak fel bizonyítékot ellene. Ráduly szerint a parlamentarizmus került veszélybe 

Romániában, és aki az autonómia ügye mellé áll, az bármikor számíthat meghurcolásra. 

Csíkszereda lemondott polgármesterével Oláh-Gál Elvira beszélgetett. 

 

Erősödött tavaly az erdélyi magyarok bizalmatlansága 
2016. január 1. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Bihari Napló 

Erősödött 2015-ben az erdélyi magyarok bizalmatlansága a román állammal szemben. Az 

év során a közösség képviselőinek a meglévő jogok biztosítására, védelmére kellett 

összpontosítaniuk – áll az MTI összefoglalójában. A román hatóságoknak nem sikerült 

meggyőzniük az erdélyi magyar közvéleményt arról, hogy a korrupcióellenes ügyészség 

(DNA) okkal csapott le egyes székelyföldi önkormányzati vezetőkre, és a szervezett 

bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) tényleges merényletkísérletet hiúsított 

meg Kézdivásárhelyen. 

 

Tüntetéssel kezdték az évet Kézdivásárhelyen 
2016. január 3. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ugyanúgy kezdődött az új év Kézdivásárhelyen, ahogyan az előző befejeződött: a 

helybeliek ismét utcára vonultak szombaton, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) előzetes letartóztatásba helyezett helyi 

és erdélyi elnökével, Beke Istvánnal és Szőcs Zoltánnal. A szombati megmozduláson – 

melyen a dermesztő hideg ellenére több mint száz helybeli és környékbeli vett részt – Tóth 

Bálint, a vármegyések erdélyi szóvivője szólt a tüntetőkhöz. 

 

Ismét van magyar könyvesbolt Rozsnyón 
2015. december 23. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Többéves szünet után ismét lehet magyar nyelvű könyveket kapni Rozsnyón. A Csemadok 

helyi alapszervezete Nagy-Csucsomi utcai székházában, az egykori Krajcár, később Kultúra 

könyvesbolt helyén nyitotta meg – a hagyományokat követve – a Madách könyvesboltot.  

 

Nyilvános vitafórum Strasbourgban a nemzetiségi kisiskolák megóvásáról 
2015. december 23. – bumm.sk 

A Híd EP-képviselője, Nagy József a februári strasbourgi plenáris héten magas szintű 

szakértői konzultációt szervez a szlovákiai magyar kisiskolák védelméről. A képviselő a 

kisebbségi oktatás legnagyobb uniós szakértőit kérte fel ajánlások megfogalmazására, 

amelyek hasznosak lehetnek a szakmai döntéshozók és a szlovák kormány részére is.  
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Magyarországi támogatásból újulnak meg az ipolyviski tanintézmények  
2015. december 29. – Felvidék Ma 

A Bethlen Gábor Alapkezelő anyagi támogatásából újultak meg az ipolyviski magyar 

tanintézmények. A támogatásból felújították az óvoda szociális helyiségeit, valamint az 

alapiskola folyosója kapott új burkolatot. 

 

Kezdeti helyszínére tér vissza jövőre a Gombaszögi Nyári Tábor 
2015. december 29. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A felvidéki magyar fiatalok egyik legnagyobb hagyományokra visszatekintő nyári 

rendezvénye elhagyja a krasznahorkaváraljai kempinget, és 2016-ban visszatér a 

születésének bölcsőt adó Gombaszögi-völgybe. A Gombaszögi Nyári Tábor 

helyszínváltoztatásáról és további szervezési kérdéseiről a komáromi médiaházban 

tájékoztatták a sajtó képviselőit a rendezvény főszervezői: Orosz Örs, a Sine Metu polgári 

társulás elnöke, Bauer Ildikó programigazgató és Kotiers Róza, a Diákhálózat elnöke. 

 

Magyar ügyek: külön utakon és csendben víz alá nyomva 
2015. december 31. – Új Szó 

Idén kivételesen nem voltak választások, ám az év nagy része a 2016-os parlamenti 

választásra való felkészülésről és a kampányról, előkampányról szólt. A szlovákiai magyar 

térfélen pedig arról is, hogy vajon sikerül-e a két pártnak kibékülnie és közösen indulnia, 

vagy ismét a 100 ezer elveszett voks rémképe vetül-e elénk. A nagy magyar kiegyezésről 

már év elején le lehetett tenni, miután a Híd a tavalyi önkormányzati választások után 

határozatban szögezte le a külön indulást, ám ennek ellenére tavasszal a pártok még 

futottak egy „a másik tehet róla” című kört a Kerekasztal meghívójának apropóján. A közös 

magyar lista az utóbbi években egyébként is egyfajta beteljesületlen felvidéki vágyálommá 

vált: a választók többsége szívesen látná, ám mintha mindenki tudná, hogy a jelen 

helyzetben ez fantazmagória. Elsősorban a személyi ellentétek, részben a pártideológiai 

különbségek miatt.  

 

Érsekújvárban nincs helye az SNS-nek 
2016. január 1. – bumm.sk 

Nem kap irodahelyiséget az érsekújvári Politikai Pártok Házában a Szlovák Nemzeti Párt – 

döntött a város önkormányzata. Az önkormányzati képviselők decemberi ülésükön 

foglalkoztak az SNS kérelmével, amelyben az irodahelyiségért folyamodott az 

önkormányzathoz, hogy ők is kapjanak helyet a Politikai Pártok Házában. E programpont 

tárgyalásánál a képviselők egy része kivonult a tanácsteremből. 

 

Beindult az élet Martoson 
2016. január 2. – Felvidék Ma 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/58413-magyarorszagi-tamogatasbol-ujulnak-meg-az-ipolyviski-tanintez
http://www.hirek.sk/itthon/20151229133737/Kezdeti-helyszinere-ter-vissza-jovore-a-Gombaszogi-Nyari-Tabor.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/12/31/magyar-ugyek-kulon-utakon-es-csendben-viz-ala-nyomva
http://www.bumm.sk/regio/2016/01/01/ersekujvarban-nincs-helye-az-sns-nek
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/58468-beindult-az-elet-martoson
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A Bethlen Gábor Alap jelentős anyagi segítséggel támogatta meg a martosi Feszty Árpád 

Művelődési Parkot, mely otthonául szolgál a Martosi Szabadegyetemnek. A park területére 

tervezett új közösségi ház alapjai már le vannak fektetve. Az előzetes tervek szerint a ház 

többfunkciós lesz, melynek földszinti részén egy közösségi nagyterem, egy konyha, 

emeletén pedig szobák lesznek kialakítva. 

 

Vállalkozói kétnyelvűség Komáromban 
2015. január 3. – Új Szó 

A kétnyelvűség, ami a gyakorlatban inkább a magyar nyelv következetes használatát jelenti 

a többségi, szlovák nyelv mellett, felkapott témának számít a szlovákiai magyar közösség 

körében. A nyelvhasználat kérdése felmerült a vasutakkal és az állami hivatalokkal, 

valamint nem utolsósorban a vállalkozásokkal kapcsolatban is. Nyáron egy kisebb mértékű 

kutatásra került sor Komárom belvárosában. Maga a helyszín szimbolikus, ugyanakkor 

szlovákiai magyar szempontból nem túlságosan reprezentatív. 

 

Bugár nem örülne a széles koalíciónak 
2015. január 3. – Új Szó 

Bugár Béla nem örülne, ha az idei parlamenti választások után széles koalíció jönne létre, 

mivel ezzel rossz tapasztalatai vannak a Híd vezetőjének. Bugár a SITa hírügynökségnek 

adott interjújában elmondta, hogy a legjobb az lenne, ha a KDH, a Sieť és a Híd pártok 

alakíthatnának koalíciós kormányt. „A választások után meglátjuk, ki kell-e egészíteni még 

valakivel a koalíciót” – mondta Bugár. A Híd vezetője szerint nagyon fontos, ki lenne az 

esetleges negyedik koalíciós partner. 

 

Pásztor: Nincs oka annak, hogy felülvizsgáljuk a VMSZ és az SNS stratégiai 
megállapodását 
2015. december 26. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A tavasszal esedékes tartományi és helyi szintű választások után létrejövő koalíciókról a 

Vajdaság Magyar Szövetség (VMSZ) „tudatos” döntést hoz majd, de a Szerb Haladó Párttal 

(SNS) stratégiai megállapodása van, és nincs oka arra, hogy ezt felülvizsgálja, jelentette ki 

Pásztor István, a VMSZ és a tartományi parlament elnöke a Vajdasági RTV-nek 

nyilatkozva. Szavai szerint a koalícióval kapcsolatos döntéshozatalkor a saját és az ország 

érdekeit is szem előtt tartja majd a VMSZ. Megismételte továbbá azt a kijelentését, hogy 

jelenleg szinte nincs olyan politikai szereplő Szerbiában, amellyel ne tudnának 

együttműködni. 

  

Elfogadták a vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzatának jövő évi 
költségvetését 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/01/03/vallalkozoi-ketnyelvuseg-komaromban
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/01/03/bugar-nem-orulne-a-szeles-koalicionak
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19522/Pasztor-Nincs-oka-annak--hogy-felulvizsgaljuk-a-VMSZ-es-az-SNS-strategiai-megallapodasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19522/Pasztor-Nincs-oka-annak--hogy-felulvizsgaljuk-a-VMSZ-es-az-SNS-strategiai-megallapodasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19535/Elfogadtak-a-vajdasagi-magyarsag-kisebbsegi-onkormanyzatanak-jovo-evi-koltsegveteset.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19535/Elfogadtak-a-vajdasagi-magyarsag-kisebbsegi-onkormanyzatanak-jovo-evi-koltsegveteset.html
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2015. december 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Módosította költségvetését a Magyar Nemzeti Tanács, mivel az év végéig további 

támogatási összegek érkeztek meg a tanács számlájára. Hajnal Jenő elnök elmondta, hogy 

vannak átfedések az idei és a 2016-os évi költségvetés között, hiszen az anyaországi 

céltámogatások nagy része a jövő év első hónapjaiban kerül felhasználásra. Anyaországi 

támogatás nélkül minimális dolgot tudna megvalósítani a tanács ‒ emelte még ki az MNT 

elnöke. A nemzeti tanács jövőre 774 millió dinárból gazdálkodhat. 

  

Felújítják a topolyai színháztermet 
2015. december 29. – Pannon RTV, Magyar Szó, Hét Nap 

A 2007 óta használaton kívül levő terem most nagyobb színpadot és 230 ülőhelyet kap, 

valamint több funkciót is betölt majd. 2007 júliusában a Mara Amatőr Társulat előadása 

közben leszakadt a topolyai színházterem mennyezetének egy darabja. A termet 

veszélyesnek nyilvánították, és azóta nem használták. A topolyaiak egyik nagy álma valósul 

meg a színházterem felújításával. 

  

Varga László kilépett a VMSZ köztársasági parlamenti frakciójából 
2015. december 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Varga László képviselő a mai napon kilépett a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági 

parlamenti frakciójából. A képviselő kilépési nyilatkozata, amelyet Pásztor Bálint 

frakcióvezetőnek címzett, a Magyar Mozgalom civil szervezet címéről érkezett 

szerkesztőségünkhöz, ebben Varga László megindokolja a kilépését, azt hangsúlyozva, 

hogy szerinte a földtörvény megszavazása a VMSZ mezőgazdasági programjának durva 

megsértését jelenti. 

  

Pásztor Bálint: Senki nem érzi meg annak a hátrányát, hogy Varga László nem 
tagja a VMSZ frakciójának 
2015. december 30. – Pannon RTV 

Senki nem érzi meg annak a hátrányát, hogy Varga László már nem tagja a Vajdasági 

Magyar Szövetség köztársasági képviselőcsoportjának, hiszen több mint fél éve önálló 

képviselőként viselkedik, nem jár frakcióülésekre, nem kommunikál a VMSZ öt 

képviselőjével, függetlenül nyújt be vagy nem törvénymódosító indítványokat – mondta 

Pásztor Bálint, a Pannon Televízió Szubjektív című műsorának. 

  

Őket jutalmazza a VMMSZ 
2015. december 30. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöksége 2015. december 30-án meghozta 

döntését a beérkezett felterjesztések alapján. Magyar Életfa díjban részesül: Albert János 

szabadkai nyugalmazott színművész, Balogh Pál bácskertesi művelődésszervező, Krizbai 

Hajnalka verseci pedagógus, anyanyelvápoló és dr. Szőke Anna kishegyesi nyugalmazott 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=246666
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19533/Varga-Laszlo-kilepett-a-VMSZ-koztarsasagi-parlamenti-frakciojabol.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=246787
http://pannonrtv.com/web2/?p=246787
http://pannonrtv.com/web2/?p=246860
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óvópedagógus, népművelő, néprajzkutató. Plakett díjban a topolyai Cirkalom 

táncegyüttes, a szabadkai Juhász zenekar, Szabó Magda tornyosi óvónő, kézműves, gyűjtő, 

Szétchenyi Jolán torontálvásárhelyi tanár és Takács József horgosi művelődésszervező. 

Aranyplakettel a 70 éves nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületet tüntette ki 

a VMMSZ elnöksége. 

  

Az MNT oktatásfejlesztési stratégiájának célja - a magyar nyelvű oktatás 
2015. december 30. – Vajdasági RTV 

A magyarság lélekszámára vonatkozó helyzetképpel indul a 2016-2020-as 

oktatásfejlesztési stratégia – mondta a Napjaink hétfő esti műsorában Perpauer Attila, a 

Magyar Nemzeti Tanács oktatási bizottságának elnöke. Hozzátette: a helyzetelemzés arra 

is kitér, hogy egy-egy választási körzetben milyen a magyarok százalékaránya. Fontos 

ugyanis tudni, hogy hol, melyik településen van a magyarság többségben és hol van 

kisebbségben. 

  

Több mint 11 év után kiengedték a "temerini fiúk" egyikét 
2015. december 30. – Vajdaság Ma 

December 25-én, karácsony napján szabadult 11 és fél éves fogságából Uracs József, a 

temerini fiúk egyike. A jelenleg 40 éves férfi Zentán talált magának otthont. 2004-ben 

ítéltek el öt temerini fiatalembert Szerbiában, összesen 61 év börtönbüntetésre, mert 

Temerinben megverték és bántalmazták a szerb nemzetiségű, büntetett előéletű Zoran 

Petrovićot. A bíróság súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy a támadók a 

bántalmazás után sorsára hagyták a férfit. Az illetékesek gyilkossági kísérletnek 

minősítették az esetet. Uracs József 11 és fél évet kapott. A teljes büntetését letöltötte. 

Szabadulása után nem akart szülővárosába visszatérni. 

  

Egyszerre tartják a helyi és a tartományi választásokat 
2016. január 2. – Pannon RTV 

A pontos dátumot még nem tudni, de az biztos, hogy idén tavasszal tartományi és helyi 

önkormányzati választások is lesznek Szerbiában. A köztársasági parlament elnöke a ház 

tavalyi munkájáról és az ünnepek utáni napirendjéről is beszélt a köztévének adott 

interjújában. Az ünnepek után egyebek mellett a sporttörvény javaslatával, a helyi 

önkormányzatokra vonatkozó döntéssel és szociális kérdésekre vonatkozó 

törvényjavaslattal foglalkoznak a képviselők. 

 

Évértékelő - Nehéz, de sikeres évet tudhat maga mögött a kárpátaljai 
magyarság 
2016. január 1. – MTI, Kárpátalja 
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http://rtv.rs/hu/politika/az-mnt-oktat%C3%A1sfejleszt%C3%A9si-strat%C3%A9gi%C3%A1j%C3%A1nak-c%C3%A9lja-a-magyar-nyelv%C5%B1-oktat%C3%A1s_674933.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19543/Tobb-mint-11-ev-utan-kiengedtek-a-34temerini-fiuk34-egyiket.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=247148
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/02/nehez-de-sikeres-evet-tudhat-maga-mogott-karpataljai-magyarsag
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/02/nehez-de-sikeres-evet-tudhat-maga-mogott-karpataljai-magyarsag
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A kelet-ukrajnai háborús helyzet és az országot sújtó gazdasági válság ellenére viszonylag 

sikeres múlt évet tudhat maga mögött a kárpátaljai magyarság, mindenekelőtt az 

anyaország hathatós támogatásának köszönhetően. A százötvenezerre becsült kárpátaljai 

magyar közösség 2015-ben a legnehezebb időszakát élte át a - számára a teljes 

férfilakosság deportálásával és ezrek pusztulásával zárult - második világháború után. A 

magyar kormány és az anyaország igen szerteágazó támogatásának és szolidaritásának 

köszönhető, hogy 2015-ben nem vált kritikussá a kárpátaljai magyar közösség helyzete. A 

magyar kormány, a civil és segélyszervezetek, egyházak, önkormányzatok rendszeressé 

vált támogatása nagyban elősegítette, hogy az év második felére konszolidálódott a 

kárpátaljai magyarság állapota. 

  

Megalakultak a képviselői frakciók – Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2015. december 30. – Kárpátalja 

Megalakultak a képviselői frakciók, elfogadták a megye jövő évi költségvetését – röviden 

így foglalhatók össze a Kárpátaljai Megyei Tanács december 22-i, idei utolsó ülésének 

történései. A „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt frakciójának megbízottai Rezes Károly 

(UMDSZ) és Gulácsy Géza (KMKSZ) képviselők lettek. A megyei képviselők Petro 

Lazarnak, az ODA pénzügyi hivatala igazgatójának beszámolója nyomán módosították 

Kárpátalja 2015. évi költségvetését, majd elfogadták a 2016-os büdzsét. 

  

Petőfi Sándor-program Kárpátalján – Interjú Sümegi Nórával, a program 
résztvevőjével 
2015. december 30. – Kárpátalja 

2015. március 15-én indult útjának a Nemzetpolitikai Államtitkárság Petőfi Sándor-

programja, amely céljául tűzte ki az anyaország határain kívül rekedt szórványmagyarság 

identitásának erősítését, beolvadásának lelassítását, és végső soron megakadályozását. 

További céljai között szerepel a határon túli és az anyaországi magyarok közötti 

kapcsolatok és a szórványmagyarság identitástudatának erősítése is. A program keretében 

olyan tehetséges diákok költöznek Magyarországról hosszabb időre a kijelölt határon túli 

területekre, akik segítenek e célok megvalósításában, tehetségükkel az adott magyar 

közösséget szolgálják. Kárpátaljára négy ilyen lelkes fiatal érkezett, akik közül lapunk 

munkatársa a Szegedről érkezett Sümegi Nórával beszélgetett.  

  

Új óvoda nyílt Nagygejőcön 
2015. december 27. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Nagygejőc központjában, az egykori grófi udvarban közel egymillió hrivnyából újult meg 

az a régi épület, amelyet 2000-ig általános iskolaként használtak, majd a római katolikus 

egyház tulajdonába került. Szűcs Pálma polgármester asszony ünnepi 

beszédébenöszönetet mondott az anyagi támogatásért a megyei és a járási tanács 

vezetőinek, Brenzovics László parlamenti képviselőnek, a KMKSZ elnökének és a magyar 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/12/30/megalakultak-kepviseloi-frakciok
http://karpataljalap.net/?q=2015/12/30/petofi-sandor-program-karpataljan
http://karpataljalap.net/?q=2015/12/30/petofi-sandor-program-karpataljan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/uj-ovoda-nyilt-nagygejocon/
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Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, ugyanis a Keleti partnerség programjának 

keretében cserélték ki az épület külső ajtóit és ablakait. Az új óvoda felszerelésében segített 

még a Dorcas Segélyszervezet, valamint az Ungi Református Egyházmegye Esperesi 

Hivatala. Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke az összefogás 

eredményének nevezte az épület nagyjavítását. 

  

A jubileumi tárlaton átadták az első Révész Imre-díjakat  
2015. december 30. – Kárpátalja 

1990-ben kárpátaljai magyar képzőművészek alapították a Kárpátaljai Képző- és 

Iparművészek Révész Imre Társaságát (RIT) azzal a céllal, hogy elősegítse vidékünk 

magyar képző- és iparművészeinek szakmai fejlődését, segítse munkájukat. Az elmúlt 

negyedszázad alatt a társaság rendszeresen szervezett művésztáborokat tagjainak, továbbá 

eddig minden évben több kiállítást is. A december 22-én Ungváron, a Boksay József 

Szépművészeti Múzeumban megnyílt jubileumi kiállítás eltér a RIT szokásos év végi 

kiállításaitól, ezúttal az elmúlt 25 év legjelentősebbnek tartott alkotásait igyekeznek a 

művészek bemutatni. Dr. Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke ünnepi 

beszédében kiemelte, hogy az ukrán és a magyar nép kultúrájának közelítéséért sokat tett a 

Révész Imre Társaság. 

 

Újdonságok a szociális juttatások területén 
2015. december 31. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az idei év végén elfogadott törvénycsomag értelmében a takarékoskodási intézkedések 

enyhítése valószínű, illetve egyes szigorú eljárások visszavonására is számítani lehet. 2016-

ban magasabb lesz a szociális pénzsegély és a gyermekpótlék összege, növekszik az állami 

ösztöndíjak és szubvencionált ebédek száma. 

 

Határok mentén – megszületett a monográfia 
2015. december 23. - Népújság 

Nem minden község mondhatja el, hogy saját történelemkönyvvel büszkélkedhet, egy 

olyan kinccsel, ami emlékekkel, nosztalgiával, tudással ajándékozza meg az olvasót, 

belelátást ad az ősök életébe és útmutatóul szolgál a jövőnek. Ma már a Moravske Toplice-i 

község magyarlakta települései is büszkén tarthatják a kezükben saját monográfiájukat. 

 

Ilyen volt 2015 a BMKE-nél 
2015. december 31. - Volksgruppen 

Új magyar népzenei együttessel és új tornacsoporttal is gazdagodott a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület 2015-ben. Az őrvidéki magyar hagyományok ápolása mellett az egyesület 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

M
u

ra
vi

d
é

k
   

Ő
rv

id
é

k
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174380050
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2750265/
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kiemelt hangsúlyt fektet a magyar nyelvoktatásra. A tanévben zajló nyelvtanfolyamok 

mellett már három nyári táborban is tanulhatnak magyarul a gyerekek. 

 

Jó évet zárt a Club Pannonia 
2016. január 1. - Volksgruppen 

2015-ben is tovább növekedett a bécsi székhelyű Club Pannonia rendezvényeinek 

látogatottsága. A szervezet legfontosabb és egyik legsikeresebb rendezvénye tavaly ismét a 

Bécsi Magyar Bál volt. A Club Pannonia célja az osztrák-magyar gazdasági és kulturális 

kapcsolatok ápolása. 

 

2015 a Központi Szövetség berkeiben 
2016. január 2. - Volksgruppen 

19 éve nem emelkedett az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi 

Szövetségének anyagi támogatása, mégis eseményekben gazdag évet zárhat a bécsi 

székhelyű magyar szervezet. 35. születésnapját ünnepelte tavaly a szervezet által kiadott 

Bécsi Napló és a Schwedenplatzon található Magyar Otthon kihasználtsága is növekedett. 

 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség meghirdeti a Nyári Magyar Iskoláját 
2016. január 3. – Nemzeti Regiszter 

Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élő, magyar származású, 

magyarul beszélő gyerekek testi és lelki biztonságban magyar nyelvkészségüket fejlesztik. 

Az iskolatáborban a két hét alatt az 50 tanítási órán kívül magyar nyelvű aktivitást, 

délutánonként szakköri foglalkozásokat, kirándulásokat és fürdési lehetőséget ajánlunk. 

Mindezt kortárs közösségben, életkornak, nyelvismeretének megfelelő csoportban, 

felkészült Kárpát-medencei, amerikai és kanadai magyar tanárokkal, kiváló 

cserkészvezetőkkel. Ezek mind vidám nyaralássá varázsolják az iskolát. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2750349/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2750462/
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-kulfoldi-magyar-cserkeszszovetseg-meghirdeti-a-nyari-magyar-iskolajat
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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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