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2015. november 4. – MTI, hirado.hu, Inforádió
Tematikus napot tart a közmédia televíziós és rádiós csatornáin november 15-én, a magyar
szórvány napján - közölte Siklósi Beatrix, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap (MTVA) kiemelt projektekért is felelős főszerkesztője az MTI-vel. Emlékeztetett arra,
hogy az Országgyűlés kedden nyilvánította november 15-ét, Bethlen Gábor (1580-1629)
erdélyi fejedelem születésének és halálának évfordulóját a magyar szórvány napjává. Erről
a napról néhány éve az erdélyi magyarság már megemlékezik. Siklósi Beatrix elmondta,
hogy ebből az alkalomból a közmédia három televíziós csatornáján - az M1 aktuális
csatorna és a Duna mellett hangsúlyosan a Duna Worldön - láthatnak a nézők egész nap a
szórványban élő magyarságot bemutató műsorokat.

Vezető hírek

Tematikus napot tart a közmédia a magyar szórvány napján

Megóvta az Alkotmánybíróságon a levélszavazást az RMDSZ
2015. november 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
„Alkotmányellenes rendelkezésekkel együtt fogadta el a levélszavazás törvényét a
parlament. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ezért óvást nyújtott be az
Alkotmánybíróságon, amelyhez összegyűjtötte a szükséges aláírásokat” – jelentette be
Kelemen Hunor szövetségi elnök november 3-án, kedden Bukarestben. Az RMDSZ elnöke
emlékeztetett: a Szövetség több ízben is felhívta a figyelmet a jogszabály alaptörvénybe
ütköző elemeire. „A múlt héten elfogadott törvény továbbra is számtalan aggályt vet fel a
szavazat titkosságára, megszervezésére vonatkozóan. Mindezek mellett a választási
csalásra is lehetőséget ad. Az RMDSZ parlamenti csoportja összegyűjtötte a szükséges
aláírásokat azért, hogy a törvény ellen kifogást emeljen az Alkotmánybíróságon. Nem
fogadhatjuk el, hogy a következő választásokat a szabálytalanság és a csalás gyanúja
árnyékolja be egy rosszul kidolgozott törvény miatt” – mondta Kelemen.

A KMKSZ delegálja a legtöbb képviselőt az Ungvári Járási Tanácsba
2015. november 3. – karpatalja.ma
A KMKSZ, az Egységes Közép (Jedinij Centr, JeC) és az egykori régiósokból álló
Vidrodzsennja párt szerzett dobogós helyet az ungvári járási helyhatósági választáson –
tette közzé a zakarpattya.net.ua hírportál. Összesen 34 577 személy adta le voksát. 2 248
szavazólapot érvénytelennek nyilvánítottak. Az új Ungvári Járási Tanácsban hét párt
képviseltetheti magát: a KMKSZ 8, a JeC 7, a Vidrodzsennja 6, a Szolidaritás 5, Oleh
Ljasko Radikális Pártja 4, az Ellenzéki párt (Opozicijnij blok) 4, a Batykivscsina pedig 2
képviselője került be a járási döntéshozó testületbe.
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2015. november 3. – transindex.ro
Az ErGo Egyesület idén nyolcadik alkalommal szervezi meg az Erdélyi Vándoregyetem
interdiszciplináris szabadegyetemet és szakmai konferenciát. A szervezők az elmúlt
évekhez hasonlóan most is jó hangulatú, a szakmaiság és a minőségi szórakozás jegyében
lezajló napokat ígérnek. Az Erdélyi Vándoregyetem 2008-ban indult útjára, az első
rendezvényt Homoródfürdőn tartották. Azóta a konferencia bebarangolta Erdély szinte
valamennyi tájegységét. Torockó, Krasznamihályfalva, Kisdisznód, Nyárádszentlászló,
Kalotaszentkirály és Vársonkolyos után idén november 19-22. között a Madarasi
Menedékház ad otthont a rendezvénynek.

Erdély

A Madarasi Hargitán lesz a VIII. Erdélyi Vándoregyetem

MPP: elkezdődött a választásokra való felkészülés
2015. november 3. – szekelyhon.ro
Makfalván ülésezett a Magyar Polgári Párt Maros megyei Önkormányzati Képviselőinek
Tanácsa (ÖKT). A tisztújítással egybekötött tanácskozáson a testület az ÖKT elnöki
teendőinek ellátásával Vass Imrét, Makfalva község polgármesterét bízta meg. A
dokumentum kitér arra, hogy a tanácskozáson Biró Zsolt pártelnök (fotó) aktuálpolitikai
kérdésekről számolt be, és vázolta „a párt előtt álló kihívásokat”. A 2016-os választásokra
való felkészülés elkezdődött, fogalmazott a párt elnöke, kijelölve a jelöltállítás feltételeit,
illetve a határidőket. A helyi szervezetek feladata az év végéig nevesíteni a polgármesterjelölteket, illetve megtalálni a legmegfelelőbb tanácsos-jelölteket.

Nyelvleckéztetés

Három évnyi kihagyás után ismét megjelent a Gömöri Hírlap
2015. november 3. – hirek.sk
Három évnyi kényszerpihenő után egy héttel ezelőtt ismét megjelenhetett a Gömöri Hírlap
- Gemerské zvesti kétnyelvű lap Rimaszombatban. 2012-ben több mint 2 ezer helyi lakos
írta alá a gömöri lap megszüntetése elleni petíciót, s a Csemadok területi választmánya is
annak megtartását kérte. Cziprusz Zoltán, a Magyar Közösség Pártja önkormányzati
képviselőjének a kezdeményezésére végre sikerült újraindítani a kétnyelvű sajtóterméket.

Felvidék

2015. november 4. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „tetemes bírságokkal, szigorodó törvényekkel,
mandátumvesztéssel, büntetőjogi felelősségre vonással fenyegetik mindazokat, akik a
megvetés bárminemű jelét mutatják Románia jelképeivel szemben, miközben a hatóságok
évtizedek óta tudatosan akadályozzák, hogy a kilátásba helyezett retorziók „célcsoportja”
tisztességesen megismerhesse és használhassa a többségi nemzet legalapvetőbb
szimbólumát, tudását: a román nyelvet”.
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2015. november 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A Fórum Kisebbségkutató Intézet nemrég indult, hetente jelentkező videósorozatában
szakemberek beszélnek a kutatásaikról és elért eredményeikről. A Mindennapok
Tudománya harmadik epizódjában Tokár Géza Öllös Lászlót, a Fórum Kisebbségkutató
Intézet elnökét az intézet tudományos életben elfoglalt helyéről, a szlovákiai magyarok
helyzetéről, a nemzetfelfogásokról és az előítéletekről kérdezi.

Felvidék

Fórum-videósorozat - Nemzetfelfogások, előítéletek

Feszültségkeltéssel vádolja a párkányi magyarokat a Matica

A tartományi kormányfő a Jobbik képviselőjének zentai irodanyitásáról
2015. november 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap
Bojan Pajtić, a tartományi kormány és a Demokrata Párt (DS) elnöke is megszólalt Szávay
Istvánnak, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnökének és országgyűlési
képviselőjének zentai irodanyitása kapcsán. Bojan Pajtić szerint „teljességgel
elfogadhatatlan a szélsőséges és soviniszta szervezet irodájának megnyitása”. „Félkatonai
szervezetről van szó, amely nincs bejegyezve ebben az országban. A rendőrségnek, az
ügyészségnek és az államnak reagálnia kell, mindenféle kompromisszum nélkül. Nem
engedhetjük meg, hogy egy ilyen szervezet tevékenykedjen az országban. Megjelenésüket
csak gyűlölet és félelem követheti. Így is van elég szélsőséges Szerbiában. Nem kell még
több szélsőségest behozni az országba” – nyilatkozta Pajtić az Alo napilapnak.

Vajdaság

2015. november 4. – Új Szó
A Matica párkányi szervezete szerint a Štúr-szobor alapkőletételénél a magyarok
minősíthetetlen módon viselkedtek, megzavarták a rendezvény emelkedett hangulatát, a
szoboravatás reggelén trágyát szórtak az alapkőre, majd ellopták a névtáblát és szétszórták
a díszkavicsot. „A városi hivatalba és a városi rendőrségre nem érkezett ezzel kapcsolatos
panasz” – mondta el Eugen Szabó polgármester, aki nem vett részt az alapkőletételen,
vagyis személyes élmények alapján nem tudott beszámolni a történtekről, de megítélése
szerint nem történt rendbontás.

Udovički a zentai Jobbik-iroda kapcsán: A szerb kormány nem engedélyezi a
szélsőséges tevékenységet
2015. november 3. – Vajdaság Ma
A szerbiai államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium vizsgálatot indított annak
kiderítésére, hogy a magyarországi Jobbik politikai tevékenységet végez-e Szerbia
területén, miközben nincs itt politikai pártként bejegyezve, tájékoztatták a Tanjugot
minisztériumi források. A minisztérium átirattal fordult a belügyminisztériumhoz,
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Az SNS alelnöke a Jobbik képviselőjének zentai irodájáról
2015. november 3. – Vajdaság Ma
Igor Mirović a köztársasági szinten hatalmi Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke is reagált
arra, hogy a múlt héten Zentán képviselői irodát nyitott Szávay István, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom alelnöke és országgyűlési képviselője. Igor Mirović az Alo
belgrádi lapnak nyilatkozva azt mondja: a többnemzetiségű Vajdaságban elfogadhatatlan
az a szélsőséges vonal, amelyet a Jobbik képvisel. „Nem szabad megengedni a Jobbik
képviselőjének, hogy itt terjessze soviniszta eszméit” – nyilatkozta Mirović, majd
hozzátette: ilyen provokációra Szerbiának a hazai és nemzetközi törvényekkel
összhangban kell választ adnia.

Vajdaság

amelyben a korábbi eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatást kérnek, hiszen a szabadkai
belügy két ízben is betiltotta a Jobbik itteni munkáját és bezáratta irodáját.

Kegyeletadás emlékműavatással Bezdánban
2015. november 3. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Az 1944. november 3-án Isterbácon halomra lőtt száznál több bezdánira és a temető
végében elhantolt, 1944 őszén visszavonuló 37 ismeretlen honvédre emlékeztek
Bezdánban. A megemlékezés szervezői nevében Neveda Ferenc, a VMDP helyi
szervezetének elnöke üdvözölte a jelenlevőket. z emlékmű létrejöttéhez hazai és
anyaországi intézmények, egyesületek, vállalkozók és magánszemélyek egyaránt
hozzájárultak. Az isterbáciak emlékkeresztjénél és az ismeretlen honvédek emlékművénél
számos koszorút helyeztek el. A kegyelet virágait a megemlékezést szervező VMDP és
VMDK mellett a Vajdasági Magyar Szövetségnek, a Demokrata Párt bezdáni
szervezetének, a bezdáni Helyi Közösség tanácsának, a budapesti Keskenyúton
Alapítványnak, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának, Magyarország Honvédelmi
Minisztériumának, Csátalja önkormányzatának, a Szent György Lovagrendnek a képviselői
helyezték el.

Az 1944-es áldozatokra emlékeztek Magyarkanizsán
2015. november 3. – Pannon RTV
Magyarkanizsán harangszó és a Himnusz akkordjai mellett rótták le kegyeletüket hétfőn
délután a helybeliek 1944 magyar áldozatai előtt. Zapletán Géza esperes-plébános egyházi
szertartását követően Forró Lajos, a Délvidék Kutató Központ alelnöke mondott emlékező
beszédet. Egy alkalmi szavalatot követően az emlékhelyre kerültek a koszorúk és a
megemlékezés virágai, majd a jelenlévők lerótták kegyeletüket az első világháborús
sírkertnél is. Beszédében Forró Lajos az emlékezésnek, az ártatlan áldozatok
rehabilitálásának, a hozzátartozók kárpótlásának és a még mindig tömegsírokban nyugvó
szeretteink halaszthatatlan újratemetésének fontosságára is felhívta a figyelmet.
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2015. november 3. – Pannon RTV
A Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést kapja Bogner István, szabadkai
nyugalmazott tanár. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke adományozta
számára. Bogner István általános és középiskolákban, valamint az Újvidéki Egyetemen és
szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán, valamint a Szabadkai Műszaki Főiskolán
némettanárként tevékenykedett és számos kutatást végzett a német nyelv területén. 2006
óta a Szent György Lovagrend tagja, 2009-ig pedig a magyarországi Veszprémi Egyetem
docense volt.

Vajdaság

Magyar állami kitüntetést kap Bogner István

Módosítják a nemzeti tanácsokról szóló szerbiai törvényt
2015. november 3. – Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az új törvénynek kiemelt jellegűnek kellene
lennie, olyannak, amelyhez a kultúráról, az oktatásról, a tájékoztatásról, a hivatalos nyelvés íráshasználatról szóló bármilyen rendelkezés és törvény illeszkedni tud, nem pedig
fordítva. Elsősorban azért, mert kisebbségi szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy
megmarad-e az iskola egy-két gyerekkel az osztályban, hogy az adott településen működni
tud-e a művelődési ház és van-e templom. Az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati
Minisztérium munkacsoportot létesít arra, hogy kidolgozza a nemzeti tanácsokról szóló
módosított törvény tervezetét. Az állami szerveket, a nemzeti tanácsokat, a szakértőket és
a civil szervezeteket is bevonják a munkába.

A Vajdasági Pedagógiai Intézet ismeretterjesztő előadása Szabadkán
2015. november 3. – Pannon RTV
Egyénre szabott munka a gyerekekkel, a nevelési eredmények követése és értékelése,
toleráns és diszkriminációmentes környezet kialakítása – többek között ezek a témák is
szerepeltek a Vajdasági Pedagógiai Intézet ismeretterjesztő előadásában Szabadkán.
Vajdaság egész területéről érkeztek pedagógusok és szakemberek, hogy tájékozódjanak a
pedagógus-továbbképzési programokról. Az általános iskolás, felsőoktatási és bármilyen
oktatással foglalkozó intézmények pályázhatnak a továbbképzésre szánt programjaikkal
egészen november 22-ig. Jövő májusban derül majd ki, hogy a 2016–2017, illetve a 2017–
2018 tanévre kik jogosultak pályázatok lebonyolítására.

Az államigazgatási miniszterrel tárgyaltak a nemzeti tanácsok vezetői
2015. november 3. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Kori Udovički helyi önkormányzati és államigazgatási miniszterrel tárgyaltak a szerbiai
nemzeti tanácsok vezetői. A tanácskozáson a nemzeti kisebbségeket érintő fontosabb
témákat vitatták meg a felek. A Magyar Nemzeti Tanácsot Hajnal Jenő elnök képviselte. A
nemzeti tanácsok vezetői az elmúlt időszakban már tárgyaltak a szerbiai oktatási,
tájékoztatási és külügyminiszterrel is. A magyar közösség szempontjából az egyik
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A Rákóczi-főiskolán járt Kiss Antal miniszteri biztos
2015. november 3. – karpatalja.ma, Kárpátalja
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára látogatott Kiss Antal közvetlen
közösségi forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért felelős magyarországi
miniszteri biztos. A háromtagú delegáció további két tagja Seszták Oszkár, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés
elnöke volt. Az Orosz Ildikóval, a főiskola elnökével és Barta Józseffel, a KMKSZ
alelnökével folytatott közel egyórás megbeszélés fő témája az volt, hogy melyek azok az
európai uniós pályázati lehetőségek, amelyekben a kárpátaljai szervezetek is szerepet
tudnak vállalni.

Kárpátalja

kulcsfontosságú kérdés a kisebbségi oktatás helyzete, így sokkal jobb kapcsolatot kell
kialakítani a szerb oktatási miniszterrel, hiszen még a mai napig bizonytalan, mi lesz
azokkal az osztályokkal, amelyek 15 főnél kisebb létszámmal nyíltak meg – emelte ki a
Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

Jótékonysági koncert a kárpátaljai magyarokért

Képviselői Kollégium és Fórum
2015. november 3. – Muravidéki Magyar Rádió
Képviselői Kollégiumot, majd Fórumot tartott tegnap Göncz László magyar nemzetiségi
parlamenti képviselő. Az elsőre a magyar nemzetiségi közösségek vezetőit, valamint a
magyar intézetek és a nemzetiségi programokat is megvalósító intézmények igazgatóit
hívta meg. Az utóbbin más érdeklődő is részt vett. A kollégium keretében a nemzeti
közösség időszerű teendőit, a fórumon pedig a közösség helyzetét és céljait taglalták.

Muravidék

2015. november 3. – karpatalja.ma
A Pázmaneum Társulás és a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ szervezésében
2015. október 29-én jótékonysági koncertre került sor városi művelődési központ
színháztermében a kárpátaljai nehéz sorsú családok megsegítésére. A társulás 2015
tavaszán indított gyűjtést a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának engedélyével.
Célja azoknak a családoknak és magányos embereknek a megsegítése volt, akik nehéz
helyzetbe kerültek Kárpátalján. Az adománygyűjtés október végéig tartott, ennek
lezárásaként
pedig
jótékonysági
koncertet
szerveztek
felvidéki
művészek
közreműködésével. Az adományokat a Kárpátaljai Katolikus Karitásznak juttatják el, a
szétosztást ez a szervezet koordinálja majd a rászorulók között.
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2015. november 4. – Nemzeti Regiszter
„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk és ne a
magunk kedvére éljünk.” Pál apostol levele a Rómabeliekhez 15,1. 2015. október 26-án
Alberta tartományba érkezett Ft. Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház
püspöke, aki látogatása alatt több ízben is találkozhatott a magyar illetve kanadai
közösségekkel.

Diaszpóra

Egy leheletnyi Kárpátalja - Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök Albertában

8

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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