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2015. november 2. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Bihari Napló
Az erdélyi magyarság jogai és önrendelkezése érdekében folytatott küzdelme
elismeréseként az államfő a Magyar Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést
adományozta Király Károly politikai közírónak, az RMDSZ alapítójának. Az elismerést
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke adta át hétfőn a Parlamentben. Király Károly a
román szenátus volt alelnöke, Kovászna megye volt szenátora, a Székely Faluért
Alapítvány alapítója a romániai demokrácia létrejötte során tanúsított emblematikus
helytállása elismeréseként részesült a kitüntetésben.

Pásztor István: A vajdasági magyarság már 30 településen emlékezhet a
második világháború áldozataira

Vezető hírek

Magyar állami kitüntetést vehetett át Király Károly

2015. november 2. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Nagy utat tett meg a vajdasági magyarság az utóbbi huszonöt évben, amióta "szabad"
emlékezni a második világháborúban és utána kivégzett áldozatokra, hiszen most már
Vajdaság-szerte mintegy 30 helyen szerveznek megemlékezéseket - mondta Pásztor
István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke az 1944-1945-ben kivégzett ártatlan
áldozatok tiszteletére rendezett hétfői szabadkai megemlékezést követően az MTI-nek. A
legnagyobb délvidéki magyar párt vezetője szerint a szembesülés nem mindig a látványos
dolgokban mutatkozik meg, a magyar-szerb megbékélési folyamatban idén eddig kevésbé
látványos lépések történtek. A legfontosabb esemény decemberre várható, amikor a
magyar-szerb akadémiai történész vegyes bizottság bemutatja feltáró munkája
eredményeit.

Bugár szövetségeseket keres
2015. november 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Most-Híd vegyes párt felhívással fordult a KDH és a Sieť pártokhoz, nyilatkozzanak
arról, milyen alternatívát látnak a Smerrel szemben, hajlandók-e közös alternatíva
létrehozására. Bugár hármas szövetséget szeretne létrehozni, és szándéka szerint az
elkövetkező
napokban,
illetve
hetekben
tárgyalni
szeretne
minderről
a
kereszténydemokratákkal és a Sieť párttal. A vegyes pártnak, elnöke megnyilatkozása
szerint, nem áll szándékában szövetkezni a Smer-rel. A KDH elképzelhetőnek tartja, hogy
a három párt közösen alkossa a következő kormány magvát, a Háló egyelőre nem adott
egyértelmű választ.
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2015. november 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
A román politikai elit nem akarja, hogy a magyar gyermekek megtanuljanak románul –
véli Keresztély Irma. A Kovászna megyei tanfelügyelőséget 17 éven át vezető oktatási
szakember a Székely Hírmondó napilapnak adott interjúban úgy vélekedett: a politikai
akarat hiányán múlik, hogy a romániai magyar iskolákban nem speciális tanterv alapján
oktatják a román nyelvet és irodalmat. Emlékeztetett, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem szakemberei összeállították az alternatív tantervet, amelynek alapján a
magyar gyermekeknek lehetne tanítani a román nyelvet és irodalmat, de ennek a
bevezetése rendre elakad. Úgy vélte, az efféle kísérletek rendre azon buktak el, hogy a
román többség nem fogadja el, hogy Romániában a román nyelv idegen nyelv lehet valaki
számára. Ennek tudható be, hogy csupán a harmadik osztályig jutott el a román nyelv
oktatásának a reformja.

Erdély

Keresztély Irma: gátolják a románnyelv-tanulást

Tiltakozik az MPP a Batthyáneum miatt
2015. november 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Bihari Napló
Emberi jogi vonatkozású aggodalmakra, illetve a vallásszabadsággal és a jogállamisággal
kapcsolatos aggályokra ad okot Romániában a restitúció akadályozása – mutat rá a
Batthyáneum visszaszolgáltatásának meggátolása tárgyában kiadott közleményében a
Magyar Polgári Párt (MPP). A politikai alakulat kommünikében tiltakozik a restitúciós
bizottság döntése ellen, melyben a testület elutasította a gyulafehérvári könyvtár és
csillagvizsgáló visszaszolgáltatását a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyének.

Budapesttel „szövetkeztek” az erdélyi driblisek
2015. november 2. – Krónika
Szakmai együttműködésről állapodott meg a Dribli Erdélyi Gyerekfociklub és a budapesti
Baráti Bőrlabda FC, amelynek köszönhetően a klub edzői továbbképzéseken vehetnek
részt, illetve közös tornákat szerveznek Magyarországon és Kolozsváron – jelentette be
Könczei Soma. A Dribli elnöke hétfői kolozsvári sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, ez azért
is fontos számukra, mert a BBFC Budapest legnagyobb tömegsporttal foglalkozó
gyerekfociklubja, amely a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett a mozgáskoordináció
fejlesztésére.

Tízezer család véleményére kíváncsi az RMDSZ
2015. november 2. – szekelyhon.ro
Konzultációt kezdeményez az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete: tízezer Kovászna
megyei család véleményét kérnék ki közéleti témákban, a településeket érintő kérdésekben
és a magyar állampolgársági ügyintézést illetően. Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki
Területi Szervezetének elnöke elmondta, első lépésben tízezer család véleményét kérik ki,
a cél pedig, hogy a helyiek bevonásával felmérjék az említett településeken végzett munkát,
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Nagyban összefügg a pénz és az infrastruktúra

Erdély

valamint a hiányosságokat megjelöljék. „Emellett kiemelten fontos a könnyített honosítás
kérdése is, amelyet szeptember elsejétől teljes mértékben ingyenesen igényelhet mindenki
az RMDSZ városi irodáiban” – közölte Tamás Sándor.

Nemzetiségileg vegyes régiókban lesznek új óvodai férőhelyek
2015. november 2. – bumm.sk
A belügyi tárca az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott projekt keretében
58 millió euró támogatást oszt szét óvodák építésére vagy rekonstrukciójára
nemzetiségileg vegyes régiókban . Az erről szóló pályázati felhívást október végén tették
közzé. A projekt keretében több ezer óvodai férőhely jöhet létre. Ezek harmada roma
gyerekek számára lesz fenntartva. Robert Kaliňák belügyminiszter szerint ezekben az
óvodákban speciális pedagógusok és pedagógiai asszisztensek dolgoznak majd.

Felvidék

2015. november 2. – Krónika
Az ország nyugati megyéiben történt masszív, főként autóipari beruházások exportpólussá
változtatták a régiót – mindezt azonban nem lehet elmondani olyan megyékről, mint
Hargita vagy Kovászna, amelyeket a nem megfelelő infrastruktúra miatt elkerülnek a
befektetők, így a gazdasági teljesítmény terén a rangsorok végén kullognak – mutat rá az
erdélyi és a partiumi gazdaságot górcső alá vevő elemzésében a Ziarul Financiar.

Kétnyelvű nyitvatartási táblákat adott át a Via Nova ICS Tornán

Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Muzslyán
2015. november 2. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A II. világháború végóráiban a bánáti németek mellett a helyi magyarok is a bevonuló
partizánok vérengzéseinek áldozatai váltak. A bánáti magyarság kisebb mértékben
szenvedett az atrocitásoktól, mint bácskai sorstársaik, de Muzslyán is ártatlanul vertek
agyon és végeztek ki embereket, őrájuk emlékeztek a katolikus temetőben. A II.
világháború alatt Bánátot német közigazgatás vezette, a partizánok vérengzései ezért a

Vajdaság

2015. november 2. – Felvidék Ma
A Via Nova Ifjúsági csoport tornai alapszervezete október 30-án és 31-én megajándékozta
a tornai vállalkozók egy részét kétnyelvű nyitvatartási táblákkal. A vállalkozók nagy
részének nem volt alkalma odafigyelni a kétnyelvű táblák használatára, így segítségükre
siettek az ifjúsági szervezet tornai alapszervezetének a tagjai. Az ötlet a szepsi ICS
alapszervezettől származik, mely hasonló kezdeményezést vitt véghez a múlt év során.
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Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Szabadkán
2015. november 2. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar Szó
A bosszú nem volt, és soha sem is lehet a jövő záloga – hangsúlyozta Maglai Jenő a 194445-ös megemlékezésen Szabadkán, a Zentai úti sírkertben. Több százan érkeztek a
Vergődő madár emlékműhöz és az emléktáblához, hogy koszorúzzanak és elhelyezzék a
kegyelet virágait. Megkoszorúzták a Vergődő madár emlékművet. Fontos
megemlékeznünk az ártatlan áldozatokról, hogy az utókor is megtudja, mi történt a II.
világháború végóráiban, azért, hogy soha többé ne történhessenek ilyen és ehhez hasonló
szörnyűségek.

Vajdaság

helyi magyarokat nem érték olyan mértékben, mint a bácskaiakat. A német lakosság volt a
szenvedő alanya a győztesek bosszúvágyának.

Megemlékezés a csantavéri Nagytemetőben
2015. november 2. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Sokan emlékeztek a csantavéri Nagytemetőben, a tavaly felállított emléktáblánál. 1944ben 53 ártatlan magyar embert gyilkoltak meg a faluban a bevonuló partizánok. A
rendezvényen a személyes és a kollektív emlékezés fontosságát hangsúlyozták. Az 1944-es
ártatlan áldozatok emléktáblájánál koszorút helyeztek el a VMSZ elnökségének és
szabadkai szervezetének nevében. A szabadkai önkormányzat és a tartományi kormány
képviselői is koszorúztak. Az áldozatok rokonai, hozzátartozói is emlékeztek Csantavéren,
halottak napján.

Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Bajmokon az Akácfánál
2015. november 2. – Pannon RTV, Magyar Szó
Az emlékezésnek és az összetartásnak ereje van, hangzott el Bajmokon az Akácfánál. Több
száz meggyilkolt magyar, horvát és német személy nevét őrzik a márványtáblák, amely
előtt főt hajtottak a megemlékezők. A kegyelet virágait az önkormányzati vezetők, a pártok,
a nemzeti tanácsok és a civil szervezetek képviselői helyezték el. A megemlékezés a
Szózattal ért véget.

Az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett magyarokra emlékeztek Moholon
2015. november 2. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Szentmisével és koszorúzási ünnepséggel tisztelegtek ma délelőtt Moholon. A helyi
katolikus temetőben az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett áldozatokra emlékeztek. Az
alkalmi megemlékezés kezdetén Mester Dániel moholi plébános celebrált ünnepi
szentmisét, majd megszentelte az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett személyek emlékére
állított keresztet és márványtáblát. A megemlékezés zárásaként az egybegyűltek
elhelyezték az emlékezés virágait és főt hajtottak az 1944/45-ben meghurcolt és kivégzett
magyar áldozatok tiszteletére felállított emlékműnél.
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2015. november 2. – karpatinfo.net
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége október 29-én megtartott ülésén
örömmel konstatálta, hogy a 2010-ben általuk felvetett, s az idén nyáron ismét
szorgalmazott magyar-magyar együttműködés a kárpátaljai magyar társadalom
elvárásainak és támogatásának köszönhetően rég nem látott győzelmet aratott az
önkormányzati választásokon. A megyei átlagnál jóval magasabb választási részvételnek és
a közös megyei listára való fegyelmezett szavazásnak köszönhetően a kárpátaljai
magyarság képviselői a mérleg nyelvét képezhetik a Kárpátaljai Megyei Tanácsban a
többség létrehozása során, s ennek megfelelően jelentős befolyást gyakorolhatnak az
elkövetkezendő időszakban a magyar közösség sorsának alakulására. A magyar közösség
vezetőinek tudomásul kell venniük, hogy az a tény, hogy a közös magyar listára ilyen
jelentős számú szavazatot adtak le, egy jelentős társadalmi elvárással is párosul – a
választók nem populista szólamokat, hanem konkrét cselekedeteket várnak el tőlünk.

Kárpátalja

Az UMDSZ elnökségének nyilatkozata az önkormányzati választásokkal
kapcsolatban

Emléktáblákat avattak Beregszászban

Lendván Művelődési Központ jön létre?!
2015. november 2. - Volksgruppen
Mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere múlt héten, a községi ünnep
alkalmából szervezett sajtóértekezleten kijelentette, hogy szeretné, ha a 2016-os
költségvetést év végéig a községi tanács elfogadná. A dokumentum már két nagy változást
is tartalmazna, amennyiben a művelődési intézetek összevonására és a Fiatalok Világa
Intézetre vonatkozó javaslatát a községi tanács elfogadja.

Muravidék

2015. november 2. – Kárpátalja
Október 31-én három emléktáblát helyeztek el a Beregszászi Művelődési Ház falán –
olvashatjuk Babják Zoltán, Beregszász polgármesterének közösségi oldalán. „A városi
művelődési ház épületén elhelyezett három emléktáblát avattak kiváló beregszászi
művészeknek: Garanyi József festőművésznek, Pro Urbe-díjasnak, a Szovjetunió
Képzőművészeti Szövetsége, illetve Ukrajna Képzőművészeti Szövetsége tagjának, Nádas
Anna színésznőnek, újságírónak, a Beregszászi Népszínház főrendezőjének, illetve
Horváth Anna szobrász, grafikus- és keramikusművésznek, Pro Urbe-díjasnak, a
Szovjetunió Képzőművészeti Szövetsége, illetve Ukrajna Képzőművészeti Szövetsége
tagjának. Az emléktáblák állítását a Beregszászért Alapítvány kuratóriuma kezdeményezte.
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Mozgalmas hétvége az ottawai magyarok körében
2015. november 2. – Nemzeti Regiszter
Három éve húzódó procedúra végére értek október közepén a kanadai főváros magyar
iskolásai és cserkészei, hiszen 17-én végre új, közös otthonba költözhetett a két csoport.
Ezentúl a szombati „magyar napnak” a Notre Dame iskola ad helyet, ami jóval
leegyszerűsíti a szülők és vezetők dolgát, egyúttal a csoportok létszáma is emelkedni látszik
a jó hír hallatára.

Magyar napot tartottak Malawiban

Őrvidék

2015. november 2. - Volksgruppen
A DONAU LOUNGE keretében immár negyedik alkalommal ismerkedhet a bécsi közönség
a Duna-régió íróival, a legújabb műveikkel és a Dunához kapcsolódó aktuális témákkal a
BUCH WIEN nemzetközi könyvvásáron. A DONAU LOUNGE a vásáron saját standdal
jelentkezik november 12 - 15-ig.

Diaszpóra

Donau Lounge - bécsi könyvhét

2015. november 2. – Nemzeti Regiszter
Gulyáslevessel és Túró Rudival várták a vendégeket a magyar napon az afrikai Malawiban.
Blantyre város iskolájában a gyerekek Magyarország-totót is kitölthettek, a felnőttek pedig
megismerkedhettek a magyar kultúrával és gasztronómiával, a Magyar Kulturális és
Kereskedelmi Központ szervezésében.

Az 1956-os hősökre emlékeztek a Reményik Sándor Keresztyén Magyar
Iskolában
2015. november 2. – Nemzeti Regiszter
Október 25-én vasárnap a San Fernando Völgyi Reményik Sándor Keresztyén Magyar
Iskolában is megemlékeztek 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Az ünnepi
istentisztelet után az iskola elé vonultunk, ahol az elmúlt hónapokban készített falfreskó
előtt került sor az ünnepi műsorra. A festményt, mely a magyar történelem fontosabb
pillanatait ábrázolja Radnóti Miklós: Gyökér című verse ihlette, így a kép végül a
„Gyökerek zsoltára” címet kapta.
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2015. november 2. – Nemzeti Regiszter
2015-ben az 1956-os forradalmi megemlékezés több okból is emlékezetes alkalom volt a
San Diego-i Magyar Ház tagjai számára. Különleges műsor és egy kitüntetés tette
emlékezetessé az estét.

Október 23-i programzuhatag Chicagóban
2015. november 2. – Nemzeti Regiszter
Nemzeti ünnepünk hétvégéjéhez érkezve igazi eseményfolyam érte el Chicago városát.
Választékban bővelkedett a gazdag programkínálat, így mindenki megtalálhatta a számára
leginkább kedvező kikapcsolódást.

Diaszpóra

Különleges 56-os megemlékezés San Diegoban
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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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