Az MKDSZ csatlakozik a Szövetséghez
2021. november 23. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma
A Szövetség és az MKDSZ vezetősége megállapodott, hogy a kereszténydemokrata párt beolvad
a Szövetségbe, az MKDSZ befejezi önálló működését és tagjai a soron következő választásokon
már az új egységes párt jelöltjeiként mérettetik meg magukat. „Jó hír, hogy sikerült
megállapodnunk. Akiknek fontos a szlovákiai magyarok életszínvonala és boldogulása ebben
az országban, azok a politika újraindítása és egy ütőképes érdekképviselet mellett teszik le a
voksukat. A Szövetség pedig egy ilyen párt kíván lenni. Örülök, hogy az MKDSZ látja ezt és
csatlakoznak hozzánk,” - mondta Sólymos László, a Szövetség OT elnöke. „A Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség a múltban is az egységes magyar nemzet gondolatának
jegyében fejtette ki politikai tevékenységét, ugyanakkor mindig Szüllő Géza 1928-ban
megfogalmazott alapvetését tartottuk meghatározónak, miszerint mi itthon mindenkor
magyarpolitikát, de nem magyarországi politikát csinálunk. A Szövetségben is eszerint fogunk
politizálni.” - mondta Fehér Csaba az MKDSZ elnöke.

Szövetség: Részben marad az egyetemi autonómia
2021. november 23. – ma7.sk, felvidek.ma
A párt petícióját támogató több mint 500 aláírásnak köszönhetően a Szövetség az oktatási
minisztériummal tárgyalt - áll a Szövetség portálunkhoz eljuttatott közleményében. A tárcaközi
egyeztetésben ugyan több kritikus pontban is eredmény született, az azonban továbbra sem
jelenthető ki, hogy az egyetemek autonómiáját sikerült teljes mértékben megvédeni. A
szaktárca visszalép a rektorválasztás igazgatótanácsi vétója ügyében, így az egyetemek
vezetőjének megválasztása továbbra is döntő többségben az intézmények akadémiai
szenátusának kezében marad. A törvény része marad az is, hogy az egyetemek karokra
oszlanak, amelyek élén a dékán áll, és az igazgatótanácsnak ezek kiválasztásába is minimális
beleszólása lesz. A Szövetség két héttel ezelőtt indított petíciót, amely a törvénytervezet
legkirívóbb részeit módosító javaslatokat négy konkrét pontban tárgyalja.

Balog Zoltán: a járvány figyelmeztetés a határokat nem tisztelő embernek
2021. november 23. – MTI, Kárpátalja, 24.hu, telex.hu, hvg.hu, reformatus.hu
A járványról, a református törvények reformjáról, a lelkipásztorok jövedelemkiegészítéséről, a
református felsőoktatásról és a határon túli egyház helyzetéről beszélt Balog Zoltán, a
Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke kedden. A Berekfürdőn
megtartott zsinati ülésen a zsinat elnökségi tanácsának tagjai személyesen vettek részt, a
testület többi tagja - a járvány miatt - online csatlakozott a megbeszéléshez.
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Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

2021. november 23. – Krónika
Az elmúlt öt évben csaknem 300 ezer fővel bővült a román állampolgárok száma – derül ki a
bukaresti igazságügy-minisztérium hétfőn közölt adataiból. A bukaresti szaktárca egy
interpellációra adott válaszában jelezte, ha 2010 januárjától nézzük a statisztikákat, akkor
azóta összesen 746 695 moldovai állampolgár szerezte meg vagy kapta vissza a román
állampolgárságot, általuk pedig 280 396 kiskorú is. A Hotnews hírportál által idézett
minisztériumi válaszból kiderül, a 2017 januárja óta román állampolgárságért folyamodó
moldovaiak közül csupán 7450-en rendelkeznek romániai lakhellyel, a többiek – hivatalosan
– szülőföldjükön élnek, a szomszédos állambeli külképviseleteken tették le az esküt.

Erdély

Szép csendben százezrekkel gyarapodik a román állampolgárok száma is

Értelmezhetetlen román reakció: Kiss Tamás szociológus a Krónika Live-ban
2021. november 23. – Krónika
Miért gondoljuk mi, erdélyi magyarok úgy, hogy Románia nem a hazánk, de még Magyarország
sem? Miért lehet nemzetbiztonsági kockázat Romániában egy kutatás? Többek között ezekről
a kérdésekről esett szó a Krónika Live kedd esti adásában, amelynek meghívottja Kiss Tamás
szociológus volt.

Kitűzték a céhes város hivatalos zászlaját
2021. november 23. – maszol.ro
Kitűzte hétfőn a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal bejárata fölé a város és a megye nem rég
hivatalosan elfogadott zászlaját Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Bokor
Tibor, Kézdivásárhely polgármestere és Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere.

Családi vetélkedővel népszerűsítik Hargita megye értékeit

2023-tól már látogatható lehet a krasznahorkai vár. Legalábbis egy része!
2021. november 23. – ma7.sk
Hosszú évek viszontagságai után 2023-ban talán újra látogatható lesz a Felvidék egyik legszebb
vára, Krasznahorka. Natália Milanová kulturális miniszter egy mai tévéműsorban kijelentette,
jól halad a felújítás, s, ha minden a tervek szerint halad, 2023-ban már látogatható lehet a vár
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Felvidék

2021. november 23. – maszol.ro
Családi vetélkedőt hirdet Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyéért Egyesület
gondozásában, Vas megye önkormányzatával partnerségben. A verseny a Hargita megyei
értéktár megismerésére és népszerűsítésére irányul.

Szövetség: a parlamenti pártok ne egymással, hanem a vírussal harcoljanak
2021. november 23. – ma7.sk
A kormány járványvédekezési stratégiáját bírálta a Szövetség frissen kiadott
sajtóközleményében. A kormány és az egészségügyi miniszter egész nyáron azt hangsúlyozta,
hogy Szlovákia felkészült a harmadik hullámra. A jelenlegi járványhelyzet azonban ennek pont
az ellenkezőjét mutatja. A szakértők ajánlásai alapján a kormánykoalíció most sem hozta meg
időben a szükséges és hatékony intézkedéseket, ezért jelenleg úgy tűnik, hogy már nem tudjuk
elkerülni az ország teljes lezárását. A koronavírus elleni küzdelem hazánkban könyörtelen
politikai küzdelemmé fajult - írja a párt sajtóközleményében. A Szövetség képviselői ezért arra
szólítják fel mind a koalíciós, mind az ellenzéki politikusokat, hogy cselekedjenek
felelősségteljesen, ne egymással, hanem a vírussal harcoljanak. Továbbra is állítjuk, hogy az
oltás a megoldás, különösen a legveszélyeztetettebb társadalmi csoporthoz tartozó idősek
esetében - zárul a sajtóközlemény.

Felvidék

néhány része. A tárcavezető elmondta, sikerült kihirdetni a vár teljes felújítására vonatkozó
közbeszerzést.

Online térben is együtt a cserkészvezetői konferencián

Vajdaság és a spanyolországi régiók közötti együttműködés
2021. november 23. – Magyar Szó, Vajdaság Ma
Vajdaság és a spanyolországi régiók közötti együttműködésről és kapcsolatteremtésről
tanácskozott Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke és Raúl Bartolomé Molina, a
Spanyol Királyság belgrádi nagykövete. A találkozón kiemelték a Szerbia és Spanyolország
közötti baráti viszonyokat. Pásztor különösen jelentősnek értékelte a mediterrán ország
támogatását az európai uniós csatlakozási folyamatban. A spanyol nagykövet bejelentette, hogy
jövőre egy nagy üzleti fórumot szerveznek majd Belgrádban. Vajdaság egy jelentős fejlődési
időszakában van, amely megerősíti a tartomány befektetési és gazdasági helyzetét a térségben
- értékelte a tartományi házelnök.
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Vajdaság

2021. november 23. – felvidek.ma
A járványhelyzet alakulását figyelembe véve a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség idén is
online térben valósította meg őszi cserkészvezetői konferenciáját. Az előadásokra november
20-án, szombaton, reggel 9 órától este 6 óráig lehetett csatlakozni. A cserkészvezetők az egész
nap folyamán bármikor, előzetes regisztráció nélkül bekapcsolódhattak a különböző
előadásokra és beszélgetésekre. A megnyitó után a 2023-ra tervezett VI. Szövetségi Nagytábor
előkészületeiről, elképzelésekről és célokról beszélgethettek a résztvevők a nagytábor
főszervezőjével, Horváth Dániellel. Ezt követően egy workshop keretében a cserkészek az
elkövetkezendő időszak stratégiai célkitűzéseivel, fókuszpontjaival foglalkoztak. A gyakorlatot
a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának három szervezetfejlesztője vezette, akikkel
a cserkészek az elmúlt esztendőben a szövetség stratégiáján dolgoztak együtt.

A kisebbségek anyanyelvű oktatásáról értekeztek, úgy tűnik, feleslegesen…
2021. november 24. – Kiszo.net
Nincs elmozdulás a kérdésben, a magyar kisebbség hangját nem akarják meghallani. Videókonferencia keretében ülésezett az oktatási tárca mellett működő őshonos népek, nemzeti
kisebbségek társadalmi szervezeteinek képviselőiből álló tanács. A megbeszélésen többek
között a nemzeti közösségekről (nemzeti kisebbségek) szóló törvénytervezetet vitatták meg a
kisebbségi oktatás szempontjából. Szóba került az őshonos népek, nemzeti kisebbségek nyelve
és irodalma tanításának oktatási-módszertani biztosítása is, számolt be az Ukrajnai Magyar
Demokrata Szövetség (UMDSZ) sajtószolgálata.

A „KMKSZ” – UMP képviselőcsoportjának nyilatkozata a megyei közgyűlésben
kialakult helyzetről
2021. november 23. – Karpataljalap.net
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) képviselői 1990 óta vesznek részt a
Kárpátaljai Megyei Tanács munkájában, ahol legjobb tudásukkal igyekeznek képviselni
választóik érdekeit. Jelenleg – a múlt évi választások eredményének köszönhetően – a KMKSZ
a harmadik-negyedik legnagyobb frakcióval rendelkezik a megyei tanácsban.
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Vajdaság

2021. november 23. – Magyar Szó
A Belgrád–Budapest gyorsvasútvonal Újvidék és Kelebia közötti szakaszán tegnap megkezdett
munkálatok jelentőségéről, a beruházás térségre gyakorolt, várható hatásáról, és a VMSZ-nek
a fejlesztésben játszott szerepéről nyilatkozott a Szabadkai Magyar Rádió ma reggeli
műsorában Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke és a VMSZ elnöke. „Valóban
jelképes szerepe van ennek a vasútnak, de ezen túlmenően gyakorlatias olvasata is van, mivel
egy új világrend van éppen kialakulóban, melyben a Kelet szerepe egyre nagyobb” – szögezte
le.

Kárpátalja

Pásztor István: Bízunk benne, hogy térségünk kilép a periferiális szerepből

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2021. november 23. – Kossuth Rádió

A koronavírus-járvány miatt a szlovák egészségügy az összeomlás határára került. Naponta
dőlnek meg az újabb szomorú rekordok, ami az elhalálozást, illetve a fertőzöttséget illeti. Az
egymillió lakosra jutó fertőzések száma alapján összeállított rangsorban Szlovákia szerezte meg
az első helyet.

Gyászünnepséggel és koszorúzással emlékeztek meg hétvégén Kárpátalja magyar és német férfi
lakosságáról Szolyván, a 77 évvel ezelőtt deportáltak egykori gyűjtőtáborának a helyén létesített
emlékparkban. Mintegy 30 000 18 és 50 év közötti magyar férfit hurcoltak el a szovjetek, 10
000-en soha nem tértek haza.

A vállalkozói mentorprogram célja, hogy tovább erősítse a Kárpát-medencei magyar gazdasági
hálót. A nemzetpolitikai államtitkárság felmérése szerint a magyar vállalkozók túlnyomórészt
magyar embereket foglalkoztatnak, tehát magyar családokat segítenek, erősítenek.
Lényegében ez a cél itt a Felvidéken is, ahol idén ősszel indult a mentorok és mentoráltak
együttműködése.

Közeleg az adventi időszak, amikor nagyobb figyelem irányul a rászorulókra. Hal helyett hálót!
- vallja a Szabadkai Karitás, ezért nyitották meg szeptemberben az Öt kenyér pékségüket és a
Blaha Lujza cukrászdájukat, ahol csökkent munkaképességű, vagy hátrányos szociális
helyzetben élő embereknek adtak munkát.

Találkozások az Úri utcában címmel indítottak egy új sorozatot Nagybecskereken, a Petőfi
MME székházában, amelynek a kezdeményezői mindannyian nagybecskereki "gyökerűek" Az
első találkozáson Klemm József körvonalazta a részleteket.

Tegnap felnyitották a marosvásárhelyi református kollégium 1908 -ban elhelyezett és az épület
felújítási munkálatai során nemrégiben megtalált alapkövét és időkapszuláját. Az 1 m hosszú,
80 cm széles, 60 cm magas és közel 700 kilogrammos barokk díszítésű alapkőből a múzeum
restaurátorai emelték ki az időkapszulát tartalmazó fémhengert. A várakozó résztvevőknek
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Oniga Erika művészettörténész, a múzeum munkatársa elmagyarázta: a folyamat körültekintő
munkát igényel.
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