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2015. október 13. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, karpatalja.ma, karpatinfo.net, Magyar
Hírlap, Orientpress
A kárpátaljai magyarság szülőföldjén maradását elősegítő újabb anyaországi támogatási
programok indítását jelentette be kedden Ungváron Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János az Ungvári
Nemzeti Egyetem (UNE) magyar tannyelvű humán és természettudományi karán korszerű
fizikai laboratóriumot nyitott meg, mely a Nemzetpolitikai Államtitkárság 5 millió forintos
támogatásából került felújításra. Az átadást követő sajtótájékoztatón Potápi Árpád János
bejelentette, hogy a magyar kormány október 15-től kezdődően a kárpátaljai magyarság
szülőföldön maradását szolgáló két újabb támogatási programot indít, amelyek keretében
a művészeti és zeneiskolák magyarul oktató pedagógusai a mostani tanévben bruttó 100
ezer forintos segélyt kapnak, 35 millió forint összértékben, míg a magyar pácienseikkel
anyanyelvükön beszélő orvosok bruttó 150 ezer, a diplomás egészségügyi dolgozók pedig
bruttó 100 ezer forint éves támogatásban részesülnek.

Vezető hírek

A kárpátaljai magyarságot támogató új programokat jelentett be Potápi
Árpád János

Kisebbségvédelmi konferencia Szabadkán a magyar és a szerb igazságügyi
miniszter részvételével
2015. október 13. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Hírlap
Szabadkán találkozott Trócsányi László igazságügyi miniszter szerbiai kollégájával, Nikola
Selaković-tyal a Kisebbségi jogok érvényesítése Magyarországon – a legjobb gyakorlat
bemutatása című konferencián. Ismertették a májusi együttműködési szerződés aláírása
utáni eredményeket. Május óta ez volt a két tárcavezető negyedik találkozója. A két ország
közötti együttműködés nagyon fontos, mert sokat segíthet Szerbiának az európai uniós
csatlakozásban. A Magyarország és Szerbia igazságügy-minisztériumai közötti
együttműködés több mint baráti – jelentette ki Nikola Selaković szerb tárcavezető. A közös
munka baráti tapasztalatcserét jelent, amelyből mindkét fél fel tudja használni a pozitív
jogi tapasztalatokat – emelte ki Trócsányi László. A miniszter hozzátette, Szerbiának és
Magyarországnak hasonló problémákkal kellett megküzdenie az utóbbi hónapokban.

Hivatalos ünnep lett a Magyar Nyelv Napja Romániában
2015. október 13. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap
Pontosan egy hónapon belül első alkalommal hivatalosan ünnepelik Romániában a
Magyar Nyelv Napját. A képviselőház kedden szavazott a magyar nyelv ünnepnapjáról,
amelyet ezentúl minden november 13-án megünnepelnek Romániában. A javaslatot 264
képviselő támogatta, 10 ellenezte, míg 19 tartózkodott. A tervezetet júniusban a szenátus
ellenszavazat nélkül megszavazta, így hatályba lépéséhez már csak az államfő aláírására
van szükség.
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2015. október 14. – M. László Ferenc – Népszabadság
Jelentős összeggel támogatja a Magyar Kormány a határontúli magyar iskolákba látogató
anyaországi iskolákat. A Határtalanul program keretében 854 pályázóból 777 nyert és
eddig 30 ezer diák vett részt. A program keretében 37 ezer forint támogatást lehet kérni,
amiből a kísérő tanárok költségeit is fedezhetik. A kifizetések azonban lassúak, így bár a
legtöbben előfinanszírozást kérnek, mégis utólag kapják meg a támogatást, így nekik kell
az utaztató cégekkel is közölni, hogy türelem.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2015. október 14-i számában olvasható.)

AB Research: nem jutna parlamentbe az RMDSZ
2015. október 13. – Krónika
Nem jutna be a parlamentbe az RMDSZ, ha most vasárnap rendeznék a parlamenti
választásokat – ez derül ki az AB Research nevű közvélemény-kutató most közzétett
felméréséből. A Liberális Tanulmányok Intézete által megrendelt kutatás szerint jelenleg a
kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) a legnépszerűbb 43 százalékos támogatottsággal,
de közvetlenül mögötte, 41 százalékkal következik a legerősebb ellenzéki párt, a Nemzeti
Liberális Párt (PNL). Az ALDE 6, Monica Macovei volt igazságügy-miniszter M10 nevű
pártja pedig – immár a parlamenti küszöb alatt – 3 százalékos támogatottságot élvez. A
Népi Mozgalom Párt (PMP) és az RMDSZ egyaránt 2 százalékon áll. Mindazonáltal a
válaszadók 16 százaléka nyilatkozta azt, hogy jó véleménnyel van az RMDSZ-ről.

Erdély Magyarország

Bénázás határok nélkül

Kapcsolj be!
2014. október 13. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „vészjósló részvételi adatokkal zárult a marosvásárhelyi
magyar polgármesterjelölt megnevezéséért kiírt előválasztás, amely sajnos leginkább arra
figyelmeztet, hogy a nemzeti alapokra helyezett kisebbségi érdekérvényesítés
kiüresedőfélben lévő, sürgősen új tartalommal pótlandó fogalom”.

Marosvásárhelyi előválasztási kiértékelő: mihez képest volt alacsony a
részvétel?
2015. október 13. – transindex.ro
A vasárnap lezajlott marosvásárhelyi előválasztással a meccsnek koránt sincs vége, most
kezdődik a tárgyalás arról, hogy a polgármester-jelölt milyen színekben indul, ki és milyen
formában támogatja, és nem utolsó sorban arról, hogy lesz-e a városi tanácsos-jelöltek
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A magyar előválasztás után sem biztos az összefogás Marosvásárhelyen
2015. október 13. – Erdély Ma, MTI
A vasárnap tartott marosvásárhelyi magyar előválasztás után sem tartotta biztosnak a
magyar pártok marosvásárhelyi választási összefogását a jövő évi önkormányzati
választásokon az MTI által megkérdezett Székely István Gergő politológus, a romániai
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója. Székely István Gergő szerint az teszi
bizonytalanná az előválasztás kimenetelét, hogy az RMDSZ hajlamos lezártnak tekinteni
az együttműködést a polgármesterjelölt kiválasztásával. Az EMNP viszont azt akarja, hogy
a pártok az önkormányzati képviselő testületbe is közös listán indítsák jelöltjeiket, egy
pártkoalíció jele alatt. Az elemző kevéssé tartotta valószínűnek, hogy az RMDSZ ebben a
kérdésben elfogadja az EMNP álláspontját.

Erdély

kapcsán közös magyar lista. Az RMDSZ és az EMNP különböző forgatókönyveiről Székely
István Gergő politológus beszélt a Transindexnek.

Vásárhely visszaszerezhető?
2015. október 13. – Erdély Ma, Háromszék
A vasárnapi előválasztások után nem csupán Marosvásárhelyen, hanem Erdély-szerte
latolgatják annak esélyét, sikerülhet-e a jövő évi önkormányzati választásokon
visszaszerezni Vásárhelyt, azaz lehet-e újra magyar utóda Bernády György egykori
városépítő polgármesternek.

Marosvásárhelyen van közös magyar jelölt – mihez kezdenek vele?
2015. október 13. – maszol.ro
Hivatalosan csak november 7-e után dőlhet el, hogy milyen formában működik együtt az
RMDSZ, az EMNP és az MPP a közös marosvásárhelyi polgármesterjelölt választási
győzelme érdekében. A pártok helyi vezetői kedden a Maszolnak még arra a kérdésére sem
tudtak pontos választ adni, hogy mikor kezdenek tárgyalni az együttműködés lehetséges
változatairól.

Lakhatási támogatás Sepsiszentgyörgyön dolgozó fiatal orvosoknak
2015. október 13. – maszol.ro
Sepsiszentgyörgyön dolgozó rezidens- és szakorvosoknak, valamint gyógyszerészeknek
három darab kétszobás és a három darab egyszobás lakás elfoglalására hirdet pályázatot a
Studium-Prospero Alapítvány közösen Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával és
Kovászna Megye tanácsával. A lakhatási támogatás két évre pályázható meg, egyszeri
meghosszabbítással. A felajánlott lakások a sepsiszentgyörgyi Orvosi Szolgálati Lakások
épületegyüttesben találhatók, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház udvarán.
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Berényi József: Felvidéken nincs radikalizálódás
2015. október 13. – Felvidék Ma
A Kisebbségi Intergroup októberi ülésen a Magyar Közösség Pártjának az volt a célja, hogy
leszögezze, hogy Szlovákiában, annak területi egységének a figyelembevételével az
önkormányzatiság kérdése a részükről nem egy radikális követelés, hanem azt a helyzet
hozta, mivel a felvidéki magyarság megmaradása a jelenlegi körülmények között nem
biztosított – nyilatkozta Berényi József, az MKP elnöke a Felvidék.ma-nak. A Most-Híd
támadásaival kapcsolatban kifejtette: „Azzal, hogy megfogalmaztuk a területi
önkormányzatiság elvét, nagy erők vannak amellett, hogy emiatt beszorítsanak minket a
radikálisok kategóriájába, holott nem azok vagyunk. S ezúton is kérek minden szlovákiai
magyar közéleti személyiséget, ha nem ért az önkormányzatisággal egyet, akkor se
vállaljon abban szerepet, hogy a radikális kategóriába soroltat bennünket. Felvidéken
nincs radikalizálódás. A mi feladatunk az, hogy a felvidéki megmaradás intézményi keretei
mögé állítsuk a magyarokat, s ehhez kérjük mindenkinek a támogatását.”

Felvidék

2015. október 13. – maszol.ro, Nyugati Jelen
Két fontos újítással rukkoltak elő a 6. Bölcs diákok – országos szintű vetélkedő szervezői
idén: színesebb lett az interaktív, interdiszciplináris megmérettetés szervezői és
társszervezői csapata, és a verseny elődöntője, valamint döntője televíziós vetélkedő
keretében zajlik a bonchidai Bánffy-kastélyban. A Communitas Alapítvány és az RMDSZ
Kulturális Főosztálya mellett olyan intézmények is bekapcsolódnak idén a szervezésbe,
mint a Babeș-Bolyai Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete, a BBTE Kommunikáció,
Közkapcsolatok és Reklám Intézete, a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar, valamint a
BBTE Történelem–Filozófia Kar, Magyar Történeti Intézet.

Erdély

Te szereted, hogy magyar vagy?

Oktatásügy: Civil konferencia, célalap találkozó Gyűgyön
2015. október 13. – Felvidék Ma
A Rákóczi Szövetség a szlovákiai magyar oktatás előtt álló kihívásokról szervezett civil
konferenciát a Város és Vidéke Célalapok vezetőinek Gyűgyön október 9. és 11-e között. A
konferencia célja volt, hogy a szlovákiai magyar oktatás kihívásaira megfelelő civil választ
és cselekvési tervet dolgozzanak ki a jelenlévők, a szakmai szervezetek és az oktatási
intézmények segítése érdekében. Kiemelt téma volt a magyar iskolaválasztást segítő
felvidéki Beiratkozási Program, az állami oktatás-nevelési támogatás és a szlovákiai
magyar oktatási színvonalának javítása. Ezzel összefüggésben egy mintaprogram
kidolgozására is sor kerül, amelynek célja az oktatási-nevelési támogatás hatékonyabbá
tétele, ezáltal pedig a magyar iskolaválasztás erősítése a Felvidéken.

5

2015. október 13. – bumm.sk
A párkányi Simon-Júda vásárban indított petíciót a Híd a Párkányi járás visszaállításáért.
Vitkó Andrea, a petíciós bizottság és a Híd országos elnökségének tagja elmondta, hogy az
aláírásgyűjtés célja a Párkányi járás visszaállítása, melyet 1960-ban szüntettek meg.
A kezdeményezés 23 települést érint (Bajta, Béla, Bény, Bart, Köbölkút, Helemba,
Garamkövesd, Kéménd, Kőhídgyarmat, Leléd, Libád, Kicsind, Kiskeszi, Muzsla, Nána,
Kisújfalu, Ebed, Garampáld, Ipolyszalka, Kisgyarmat, Sárkány, Párkány, Szőgyén). A járás
visszaállítására gyakorlati okokból van szükség. Vitkó Andrea szerint jelentősen
könnyebbé válna így az itt lakók számára az ügyintézés.

Felvidék

Petíciót indít a Híd a Párkányi járás visszaállításáért

Az MKP nem örül a Jobbik-irodának

Inspirációs tréning a Műszaki Iskolában
2015. október 13. – Vajdaság Ma
A külhoni magyar szakképzés éve program keretében ma inspirációs tréninget tartottak
Adán, a helyi Műszaki Iskolában, ahol mintegy nyolcvan diák vehetett részt a felvidéki
Tandem Nonprofit Szervezet oktatói által megtartott képzésen, amelynek lényege a
diákokban rejlő vállalkozói képességek felismerése, valamint az előttük álló pályaválasztás
megkönnyítése volt. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a
Magyar Nemzeti Tanács szervezésében megvalósuló tréning során a felvidéki Tandem
Nonprofit Szervezet oktatói különféle önismereti és fejlesztő foglalkozást tartottak a
diákok számára, akik saját bevallásuk szerint nagyon hasznosnak találták a számukra
szervezett tréninget.

Vajdaság

2015. október 14. – Magyar Nemzet
Szávay István, a Jobbik parlamenti képviselője és Pallér Péter, a párt felvidéki szervezője
ma megnyitja az ellenzéki formáció első szlovákiai irodáját Dunaszerdahelyen. Jelenleg a
határokon kívül az erdélyi Szatmárnémetiben és Székelyudvarhelyen működnek jobbikos
képviselői irodák. A kárpátaljai és a vajdasági irodákat az ukrán, illetve a szerb hatóságok
bezáratták. A Magyar Nemzet megkeresésére a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának
(MKP) elnökségi tagja, Bárdos Gyula elmondta, tudomásul veszi, de nem örül az iroda
megnyitásának, mivel károsnak tartja a Jobbik tevékenységét. Mint mondta, a két párt
között semmilyen együttműködést nem tud elképzelni.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. október 14-i számában olvasható)

Tárgyalások a szabadkai egyetem létrehozásáról
2015. október 13. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Tárgyalások kezdődtek a szabadkai egyetem létrehozásáról – jelentette be Maglai Jenő
polgármester, miután zártkörű megbeszélést folytatott Trócsányi László magyar, valamint
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Vajdaság

Nikola Selaković szerb igazságügyi miniszterrel. Az intézmény a Szegedi
Tudományegyetem, valamint az Újvidéki Egyetem együttműködésével jönne létre. A
felsőoktatási intézmény létrehozásának kapcsán további egyeztetésekre lehet számítani a
szerb oktatási miniszterrel, valamint az újvidéki és szegedi intézmények vezetőségével is. A
polgármester szerint az, hogy a miniszteri találkozóra éppen Szabadkán került sor,
szimbolikus jelentőséggel bír. A tárgyalások pedig azt mutatják, hogy a két ország közötti
kapcsolatok kiemelkedően jók.

Születésnapját ünnepelte a Szabadkai Városi Könyvtár
2015. október 13. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
125 éves fennállását ünnepelte a Szabadkai Városi Könyvtár. A rendezvény
kiállításmegnyitóval kezdődött, ahol a látogatók visszautazhattak az elmúlt évszázadba. A
könyvtár lépcsőházában az elmúlt 125 év történéseit láthatta a közönség képekben. A
rendezvényen a Szabadkai Zeneiskola diákjai is felléptek. Az elmúlt években a könyvek
iránti érdeklődés nőtt. Sokan hetente kölcsönöznek olvasnivalót. A Szabadkai Városi
Könyvtár születésnapja alkalmából Könyvrengés címmel több mint 2000 könyvet
döntenek le dominóláncban.

Vonatkozzanak külön és enyhébb mércék a kisebbségi oktatásra

Leszerelték a harmadik hullámban behívott tartalékosokat
2015. október 13. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja
Ukrajnában befejeződött a harmadik hullámban, tavaly július vége és szeptember eleje
között katonai szolgálatra behívott tartalékosok leszerelése – közölte kedden Kijevben
Okszana Havriljuk, az ukrán védelmi minisztérium sajtóosztályának vezetője. Elmondta,
hogy csak azok maradtak még hivatalosan szolgálatban, akik gyógykezelésen,
rehabilitáción vesznek részt egészségügyi intézményekben, illetve egyéb indokolt okok
miatt, amelyeket viszont nem árult el. Közölte, hogy a leszerelt tartalékosok anyagi
támogatást kapnak

Kárpátalja

2015. október 13. – Magyar Szó
Minden tanév elején folyik a küzdelem a minisztériummal a kis létszámú osztályok
jóváhagyásáért, finanszírozásáért. Az idén módosult a finanszírozási szabályzat, a
minisztérium igyekszik racionalizálást végrehajtani az oktatásügyben, és úgy tűnik, ebben
az évben jóval szigorúbban igyekszik betartatni az általa meghozott szabályzatokat,
rendelkezéseket, nehezebben hagyja jóvá a kis létszámú osztályokat is. A tanév elején
kiderült, 14 általános iskolai alsós magyar osztályt érint az összevonás, jelenleg is a
legmagasabb politikai szinten zajlanak az egyeztetések, tárgyalások. Ezek az osztályok
szeptember elsejétől önállóan, illetve ugyanúgy működnek, mint eddig is, az érintett
pedagógusok pedig megkapták a szeptemberi fizetésük első részét.
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2015. október 13. – magyaridok.hu, Kárpátalja
Második alkalommal rendezi meg a Családháló.hu október végén a Testvércsaládtalálkozót, amelyen a Kárpátalján élő magyarok találkozhatnak anyaországi családokkal és
alakíthatnak ki hosszú távú kapcsolatot vagy akár barátságot. A másfél évvel ezelőtt életre
hívott kezdeményezés céljáról Gyarmati Orsolya, a Családháló.hu szóvivője elmondta,
hogy Kárpátalján mintegy 150 ezer fős magyarság él, akikről aránytalanul kevés szó esik.
Mint fogalmazott, a négynapos találkozó az idén jelentkező kárpátaljai és anyaországi
testvércsaládok első találkozási lehetősége.

Kárpátalja

Második Testvércsalád-találkozó

Vandalizmus vagy provokáció?

A nemzetiség finanszírozása nem csökken
2015. október 13. – Muravidéki Magyar Rádió
A Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottságának ülésén a 2016-os és a 2017-es
költségvetés-javaslat azon tételeit tárgyalták meg, amelyek a két őshonos nemzeti közösség
finanszírozására vonatkoznak. A támogatások az ideihez képest nem csökkennek.

Muravidék

2015. október 13. – Kárpátalja
Nagyszőlősön ismeretlen elkövetők minap betörték egy úgynevezett city light üvegét,
amely a „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt és az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt közös
választási plakátját hirdette. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnél az esetet
kommentálva úgy fogalmaztak, hogy a jelek szerint vannak, akik ellenzik a két magyar
szervezet közös választási fellépését.
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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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