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Székely zászlót avattak Debrecenben
2015. november 19. – MTI, Magyar Hírlap, Hirado.hu, Magyar Idők
Székely zászlót avattak csütörtökön Debrecenben, az ünnepségen Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy a magyar kormány minden fórumon és minden
eszközzel támogatja a székelyek területi autonómia törekvéseit, nemzeti szimbólumaik és
anyanyelvük használatát. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a debreceni
Székelyek parkjában tartott ünnepségen kiemelte: ha a dél-tiroliak és az EU-ban élő
nemzeti közösségek szabadon és büszkén használhatják nemzeti szimbólumaikat és
anyanyelvüket, akkor a székelyeket is megilleti ugyanez a jog. Ha másoknak lehet
autonómiájuk, akkor a székelyeket is megilleti a területi autonómia.

A Vajdaságban maradást szolgálja az ötvenmilliárd forintos támogatás
2015. november 19. – Pannon RTV, Magyar Szó, Hét Nap
Vajdaság ismét úttörő szerepet vállalt a vajdasági magyar terület- és gazdaságfejlesztési
programmal – jelentette ki a VMSZ elnöke. Magyarország gazdaságdiplomáciáért felelős
államtitkára történelmi jelentőségűnek nevezte az 50 milliárd forintból megvalósuló
programot. Az 50 milliárd forint egy jelentős összeg Vajdaság számára – fogalmazott
Pásztor István, a VMSZ elnöke. A most jóváhagyott pénzösszegekhez pályázatokon
keresztül juthatnak majd hozzá a vállalkozók. Azonban ezeknek a kiírásához és
lebonyolításához még ki kell építeni az intézményrendszert – mondta Magyarország
gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára. Magyar Levente. A Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke hozzátette, a szerb kormány tudja, hogy a VMSZ egy ilyen fejlesztési
programon dolgozik, és semmiféle ellenvetésre nem volt példa eddig. Meggyőződése, hogy
ezután sem kell ezzel számolni. Szerbiának is az az érdeke, hogy a polgárai boldogulni
tudjanak, ezek a vállalkozások pedig Szerbiában valósulnak meg.

Tehetségfejlesztő játékok a kárpátaljai gyerekeknek
2015. november 19. – Kárpátalja
November 18-án Kárpátaljára látogatott Dr. Grezsa István, a Miniszterelnökség határon
átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa, s öt kárpátaljai oktatási
intézménynek juttatott el egy tehetségfejlesztő játékokat tartalmazó csomagot
Magyarország Kormánya jóvoltából. A miniszteri biztost elkísérte az átadóra Szalipszki
Endre, Magyarország beregszászi főkonzulja és Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség elnöke is. „A Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága évek
óta játékcsomagokkal segíti a magyar diákcsoportokat Kárpátalján – nyilatkozta Grezsa
István. – Most nemcsak magyar, hanem ukrán, ruszin, román, szlovák diákokhoz, a
többségi nemzet nyelvén oktató iskolákba is eljutnak a játékok. Ezzel is szeretnénk
kifejezni azt, hogy Magyarország erejéhez képest támogatni kívánja Kárpátalja valamennyi
nemzeti közösségét.
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Csíkszeredában fogják kérni a kisebbségi jogok betartását

Erdély

2015. november 19. – MTI, szekelyhon.ro, Krónika
Alkotmánymódosításra buzdító, illetve a Gyulafehérvári Nyilatkozatban megígért
kisebbségi jogok hiányára rávilágító, figyelemfelkeltő megmozdulást szervez a Magyar
Polgári Párt (MPP). Az eseményt november 28-án a csíkszeredai Szabadság téren tartják.
A politikai alakulat a tavalyi sepsiszentgyörgyi megmozdulás után idén Csíkszeredába
hívja az erdélyi magyarságot, hogy közösen hívják fel a figyelmet az 1918-as gyulafehérvári
ígéretekre – közölte a párt csütörtöki sajtótájékoztatóján Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt
elnöke. „Nem várhatják, hogy lojális polgárai legyünk az országnak, amíg nem érezzük
magunkat egyenrangúnak” – nyilatkozta. Mint hangsúlyozta, az Európai Unióban számos
tagállam kisebbségei alkotmány által elfogadott autonóm közösségekben élnek, ezért az
erdélyi magyarság sem kér többet, csak azt, ami az EU-ban természetes.

Megalakult az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság
2015. november 19. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ kezdeményezésére tizenegy civil szervezet összefogásával alakult meg
november 19-én, Kolozsváron az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság. A bizottság feladata az
erdélyi magyar értékek beazonosítása, valamint ezek felterjesztése az Erdélyi Magyar
Értéktárba és a magyarországi értékek közé. Az alakuló ülésen a magyar
szakminisztériumot Antal Andrea, a Hungarikum főosztály megbízott főosztályvezetője
képviselte. Az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottságnak tagja az Erdélyi Kárpát-Egyesület, az
Erdélyi Múzeum Egyesület, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Kriza János
Néprajzi Társaság, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Székely Termék, a
Transylvania Trust Alapítvány és a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete.

Elfogadták a PKE-vezetők lemondását
2015. november 19. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen
A magyar állam által fenntartott Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) szenátusa a szerdai
estébe nyúló ülésén elfogadta az oktatási intézmény vezetőinek a lemondását - áll a
szenátus közleményében. János Szabolcs rektor, Berei Annamária gazdasági igazgató,
Horváth Gizella rektorhelyettes és Balogh Brigitta tudományos titkár azt követően
nyújtotta be lemondását, hogy egy belső vizsgálat hiányosságokat és szabálytalanságokat
tárt fel a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában és pénzügyvitelében. A Krónika napilap
birtokába került adatok szerint az egyetem az elmúlt években mintegy 3,5 millió lej
adósságot halmozott fel. A szenátus közölte: az egyetem új vezetőinek a megválasztásáig a
lemondott tisztségviselők ügyvivői státusban látják el feladataikat.
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Csak bizonyos feltételekkel támogatná a kormányt az RMDSZ
2015. november 19. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A bukaresti parlament kedden nagy többséggel megszavazta Dacian Cioloş kormányát,
amelyben a miniszteri posztok többségét a pártoktól független szakértők töltik be. A
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is megszavazta az új kormányt. További
támogatásról azonban az egyes tervezetek egyeztetése után fognak dönteni – mondta el
Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke. Kovács Pétert a Kossuth Rádió munkatársa,
Szilágyi Szabolcs kérdezte.

Laptopadomány a Bartók Béla Líceumnak
2015. november 19. – Nyugati Jelen
Az utóbbi hónapokban a nemetorszagi-magyarok.de és a stuttgarti Erdélyi Világszövetség
Németországi Csoportja gyűjtést szervezett a Temesvári Bartók Béla gimnáziumnak. A
gyűjtés során a bielefeldi Itelligence GmbH cég jóvoltából 30 darab használt, de nagyon jó
állapotban levő DELL laptopot kaptak. A laptopok szállítását is adományokból fedezték,
egy részüket Tamás Péter, Magyarország tiszteletbeli konzulja személyesen szállította el
Temesvárra, és adta át Erdei Ildikó iskolaigazgatónak.

Kihirdette Johannis a levélben történő szavazsról szóló törvényt
2015. november 19. – transindex.ro, maszol.ro
Kihirdette csütörtökön a levélben való szavazásról szóló törvényt Klaus Johannis. Az
államelnök a levélben történő szavazás törvénybe foglalását már az elnöki mandátuma
kezdetétől egyik fontos céljának tekintette. "Az egész társadalom várta ennek a törvénynek
az elfogadását, amely így biztosíthatja az összes román állampolgár szavazati jogát." –
olvashatjuk az elnöki közleményben. A törvényt októberben fogadta el a képviselőház, és
csak a parlamenti választásokon fogják alkalmazni. A törvény ugyanakkor csak azokra az
állampolgárokra vonatkozik, akiknek külföldi bejelentett lakhelyük van és személyesen
regisztráltak a nagykövetségen vagy a konzulátuson.

Csíkszeredában is aláírásokat gyűjt a Néppárt
2015. november 19. – szekelyhon.ro
A bevándorlási kvóták bevezetése ellen gyűjti a Romániában élő magyar állampolgárok
aláírásait az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) – közölte Jakab Attila, az EMNP Hargita megyei szervezetének elnöke a
csíkszeredai sajtótájékoztatóján, csütörtökön.

Vásárhelyi napközisek nyertek Csodasarkot
2015. november 19. – szekelyhon.ro
Több mint háromezer játékos vett részt idén a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága által életre hívott Miénk a város! játékon. Sok külhoni magyar intézmény
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nyert Csodasarkot, köztük vásárhelyiek is. A Klastrom utcai 15-ös számú Napközis
otthonba látogatott el csütörtök délután Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának
főkonzulja, Zsigmond Barna Pál, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság Erdélyért felelős
főosztályvezetőjével, Brendus Rékával átadják a nyertes gyerekcsoportnak a nyereményt.

Románnyelv-tanulás: hiányzik a sikerélmény
2015. november 20. – Krónika
„Gyakran találkozunk olyanokkal, akik érettségi vizsgán jól teljesítettek, de ha románul
kell kérni, két tojás megvásárlása már nehézséget jelent. Sok esetben az iskola nem tud
megfelelő gyakorlási keretet biztosítani a román nyelv magas szintű, minőségi
elsajátítására, ezért van növekvőben az iskolán kívüli, kiegészítő foglalkozások kínálata” –
mondta a Krónikának adott interjúban Tódor Erika Mária csíkszeredai egyetemi oktató.

Felvidék

„Szándékunk a jövő értelmiségének kinevelése”

Vajdaság

2015. november 19. – bumm.sk
Tóth János, a Selye János Egyetem rektora november 9-i hatállyal nevezte ki Horváth
Kinga egyetemi docenst a Selye Egyetem Tanárképző Karának dékánjává. A vele készült
interjúban elmondta, hogy a Selye János Egyetem „megalapozottsága a szlovákiai
felsőoktatásban egyértelműen bizonyított. Erősségünk, hogy a Selye János Egyetem az
egyetlen magyar nyelvű oktatást biztosító felsőoktatási intézmény Szlovákiában, amely az
ország többi hat pedagógiai kara között is megállja a helyét, főleg azért, mert a magyarság
fennmaradását, értékeink, hagyományaink ápolását is hivatott és tudja szolgálni”.

Összegezett a négyéves BMPE
2015. november 19. – Vajdaság Ma
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában tartotta meg ma este tisztújító közgyűlését a
Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete. Manapság már mintegy 70 tagot számlál az
egyesület, és erre az alkalomra is szép számban megjelentek a pedagógusok. Az ülésen
beszámoló hangzott el az elmúlt időszak összegzéseként, és hogy megmaradjon a munka
folytonossága, a tagok a régi elnökségnek szavaztak bizalmat, ugyan az elnökségben és az
ellenőrző bizottságban is egy-egy tagcserére került sor, Antal Ferenc, torontálvásárhelyi
tanító erősíti majd az elnökséget, illetve az ellenőrző bizottságban Csipak Erzsébet végzi
majd a munkát.
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Az MM kiáll a szabadkai platform és a polgármester mellett
2015. november 19. – Pannon RTV, Hét Nap
Magyar Mozgalom a leghatározottabban kiáll a szabadkai platform tagjai és Maglai Jenő
polgármester mellett – áll az MM közleményében. Az írás szerint a legerélyesebben
elutasítják a VMSZ elnöksége által a frakció kilenc tagja ellen indított, szerintük
koncepciós pert, amelynek véleményük szerint nyilvánvaló célja a másként
gondolkodókkal való leszámolás mellett Maglai Jenő polgármester és a szabadkai
önkormányzat megbuktatása. Úgy fogalmaznak, az MM Ideiglenes Ügyvivő Testülete, de
egyben a Magyar Mozgalom minden tagja egy emberként áll ki a kilenc képviselő és a
szabadkai polgármester mellett.

Nyelvében él a nemzet címmel szerveztek tábort Tornyoson

Kárpátalja

2015. november 19. – Pannon RTV
Nyelvében él a nemzet címmel tartottak projektnapokat a Stevan Sremac Általános Iskola
Tömörkény István kihelyezett tagozatán, Tornyoson. A programsorozat az önazonosságtudat megerősítését és a magyarság szellemi értékeinek megismerését szolgálta. A diákok a
néphagyományokkal kapcsolatos nyelvi, irodalmi ismereteiket, továbbá szövegértési és
kommunikációs ismereteiket is bővíthették a projektum keretében. A program célja a
gyermekeknek a magyar hagyományokra épülő kultúrával kapcsolatos látókörének
bővítése, valamint az önazonosság-tudat fejlesztése volt, amit a szervezők a korosztályi
sajátosságokat is szem előtt tartó módszerek alkalmazása révén kívántak megvalósítani.

Ötvenötmillió forintnyi felajánlás érkezett a mezővári óvoda építésére
2015. november 19. – MTI, karpatalja.ma, karpatinfo.net
Eddig 55 millió forint értékű felajánlás érkezett annak érdekében, hogy új óvoda épüljön
Kárpátalján, a többségében magyarok lakta Mezővári községben. Hegedűs Zoltán (FideszKDNP) alpolgármester a Hódmezővásárhelyen csütörtökön tartott sajtótájékoztatón
felidézte: a város közgyűlése május végén döntött arról, hogy óvoda építését kezdeményezi
a 3400 lakosú Mezőváriban, a várhatóan százmillió forintos beruházás érdekében pedig
adománygyűjtést indít. A politikus közölte, a város felhívására öt hónap alatt csaknem
hatszázan - magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek - mintegy negyvenmillió
forintot adtak össze. A közvetlen anyagi segítség mellett 15 millió forint értékű munka- és
építőanyag-felajánlás érkezett.

Botrány a Kárpátaljai Megyei Tanács ülésén
2015. november 19. – karpatalja.ma, mukachevo.net, karpatinfo.net
A kormányzó felháborodása, a megyei tanács vezetőjéről döntő szavazóláda eltulajdonítása
és feltörése, valamint bombariadó színezte a Kárpátaljai Megyei Tanács mai alakuló ülését.
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Kárpátalja

A mukachevo.net helyi tudósítója szerint a Jedininj Centr és a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség támogatta a Batykivscsina jelöltjeként indított Olekszandr Kemenjast,
ezzel egyedüli jelöltként rá szavazhattak a képviselők. A bejelentésre Hennagyij Moszkal
felháborodva jelezte, hogy nem hajlandó támogatni Kemenjast és kijelentette, hogy vagy
elhalasztják a szavazást, vagy bojkottálják azt. A kormányzó és a mögötte álló pártok
(Szolidarnyiszty, Vidrodzsennya) tagjai meg is tettek mindent a bojkott érdekében – a
szünetben feltörték a szavazóládát, majd az ülés folytatása alatt kivonultak a
tanácsteremből.

Tető alatt a következő két év állami költségvetése
2015. november 19. – Muravidéki Magyar Rádió
A szlovén parlament kétéves ciklusra fogadott el költségvetést, amellyel a magyar és az
olasz őshonos nemzeti közösség elégedett lehet, hiszen számos költségvetési tétel
csökkentése ellenére, a nemzetiségi közösségek és intézményeinek támogatása a következő
két évben marad az idei szinten.

Megemlékezés Vukovár ostromának a 24. évfordulóján

Horvátország

2015. november 19. – Huncro.hr
A vukovári emléktemetőben koszorúzással adóztak a város védelmében elesett magyar
áldozatok emlékének. A békés reintegráció óta Vukovár életében november a szerb
megszállás kezdetének az évfordulójára való emlékezés hónapja, de egyúttal a nemzeti
büszkeségé is. Ebben a hónapban emlékeznek a város hős védőire, akik a megszállókkal
szembeszállva életük árán védték hazájukat, otthonukat. A horvátországi magyarság és
anyaországunk is fontosnak tartja a hősök és az áldozatok előtti főhajtást. Idén is először
az emléktemetőben adóztak a honvédő hősök – köztük a város védelmében elesett 50
magyar – emlékének.

Horvátországi magyarlakta települések a nyelvi tájképen
2015. november 19. – Huncro.hr
A Zrínyi Magyar Kultúrkör és a Glotta Nyelvi Intézet Nyelvi tájképek Baranyában és
Szlavóniában címmel rendezett plakátkiállítást múlt hét csütörtökön az eszéki Waldinger
hotelben a magyar nyelv napja alkalmából. A kiállítás elsődleges célja az volt, hogy képet
adjon a drávaszögi és a szlavóniai települések lakosainak vizuális nyelvhasználatáról. Az
intézet munkatársai Bellye, Eszék, Kopács, Várdaróc, Laskó, Kórógy, Ójankovác, Csúza,
Kiskőszeg és Kengyia nyelvi tájképét dolgozták föl.
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Kisebbségek napja Zágráb megyében
2015. november 19. – Huncro.hr
November első hétvégéjén tartották meg a Zágráb megyei kisebbségi koordináció napját
Velika Goricában. A kisebbségek ünnepén részt vett Zágráb megye közgyűlésének elnöke
és a zsupánhelyettes is. A májusi önkormányzati választásokat követően októberben
alakult meg a Zágráb megyei Kisebbségi Koordináció, amelynek elnöke a megyei magyar
kisebbségi képviselő, Berkes Imre lett.
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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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