Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. november 23.

2015. november 22. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net, Magyar Hírlap,
Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, Magyar Idők
Sokat jelent az emlékezés, és szeretném azt hinni, hogy itt, a mártírok nyughelye fölött
igazán össze tud fogni a kárpátaljai magyarság - mondta Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes szombaton Szolyván, a kárpátaljai magyar férfilakosság szovjet lágerekbe történt
1944 novemberi elhurcolásáról való megemlékezésen. A deportáltak egykori
gyűjtőtáborának helyén létesített emlékparkban Semjén Zsolt hangsúlyozta: "ahol állunk,
temető, 15 ezer ártatlan honfitársunk tömegsírja". Erről negyven esztendőn keresztül
beszélni sem lehetett, holott nincs olyan kárpátaljai magyar család, amelyet a háború utáni
megtorlás ne érintett volna - tette hozzá, megjegyezve, hogy változik a világ, s a
Szovjetunió a történelem szemétdombjára került. Semjén Zsolt kifejtette, az elmúlt húsz
évre visszatekintve az eredményeket kell hangsúlyozni: a kárpátaljai magyarság
önszerveződését, a kulturális és karitatív szervezetek megalakulását és áldozatos
munkájukat.

Vezető hírek

Semjén Zsolt: szeretném azt hinni, hogy a mártírok nyughelye fölött igazán
össze tud fogni a kárpátaljai magyarság

Hivatalosan is megnyitották az újvidéki Európa Kollégiumot
2015. november 21. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Hét Nap, Vajdaság Ma, Magyar
Hírlap, Pesti Hírlap, Magyar Szó
Megtartották az Európa Kollégium hivatalos megnyitóját péntek délután Újvidéken.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédében elmondta,
hogy az elkészült intézmény lelki és szellemi otthonául kell, hogy szolgáljon a jövő
vajdasági értelmiségének. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke egyebek
mellett az elkészült kollégium szakmai jellegét hangoztatta. Elmondta, hogy egy
szakkollégiumnak három fontos pillére van, a szakmaiság, a közösségiség, valamint a
társadalmi felelősségvállalás. Ezek az irányvonalak mentén fejlődhet majd tovább az
Európa Kollégium is. Bojan Pajtić tartományi kormányelnök beszédében Vajdaság
sokszínűségének fontosságát emelte ki, valamint elmondta, hogy a tartományi kormány
már évek óta támogatja az oktatást, hiszen mind a többség, mind pedig a kisebbség
számára az értelmiség léte a megmaradás kulcsa.

MKP-petíció: már 12 ezer aláírás gyűlt össze
2015. november 21. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja október eleje óta aláírásokat gyűjt a migránsok befogadását
szabályozó kvóták ellen, valamint annak érdekében, hogy a helyi népszavazások
eredménye döntő érvényű legyen. Berényi József, az MKP elnöke a révkomáromi Andrásnapi vásárban tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy már 12 ezer aláírás gyűlt össze.
A Magyar Közösség Pártja (MKP) eredeti célja az volt, hogy Szlovákia magyarlakta
vidékein legalább 10 ezren aláírják a petíciós íveket. Ennyi aláírás kell ugyanis ahhoz, hogy
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2015. november 20. – MTI, Kormány.hu
Kárpát-medencei ösztöndíjprogramot indít a kormány mintegy 375 millió forintos kerettel
- jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pénteken, Budapesten. A
tárcavezető a Kárpát-medencei Felsőoktatási Kerekasztal alakuló ülésén elmondta: a
program egy hallgatói és egy oktatói mobilitási részből áll. Előbbire 234 millió, utóbbira
140 millió forint áll rendelkezésre a következő tanévben - közölte. Balog Zoltán azt
mondta: kulcskérdés a magyar nyelvű értelmiség megtartása, az utánpótlás biztosítása, az
anyanyelvi kultúra ápolása és fenntartása. Az Erasmus-programra utalva hozzátette: olyan
rendszert szeretnének létrehozni, amelyben a hallgatói mobilitás magyar-magyar
viszonylatban is lehetséges, hasonlóan az uniós hallgatói mobilitáshoz. Jelezte: támogatják
a hiánypótló képzéseket is.

Németh Zsolt Kolozsváron: erős Közép-Európát!
2015. november 20. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Magyar Idők
A működőképes schengeni övezet érdekében meg kell védeni Európa külső határait –
jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke pénteken
Kolozsváron. A kincses városban megkezdődött a 2. V4+ visegrádi nemzetközi ifjúsági
konferencia, amelyet a Fidelitas és a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) szervez. A
konferencián a visegrádi országok, valamint Románia, Szlovénia, Szerbia és Ukrajna
Európai Néppárthoz kötődő ifjúsági szervezeteinek több mint száz képviselője vesz részt. A
találkozó fő témája a közép-kelet-európai identitás és együttműködés erősítése. A
szervezők által kiadott közlemény szerint Németh Zsolt a konferencián elmondta, hogy
erős Közép-Európát szeretnének, és mindenkinek fontos, hogy a térség közösségként és
külön alkotórészekként is erős legyen.

Erdély

Kárpát-medencei ösztöndíjprogram indul

Magyarország

a belügyminisztérium az MKP képviselőivel köteles legyen konzultálni a kezdeményezést
illetően. Minél több aláírás gyűlik össze, a felvidéki magyar párt annál nagyobb súllyal
tudja képviselni ezt a közös ügyet a belügyi tárcánál, illetve azt reméli, hogy a 2016.
március 5-ei parlamenti választások után pedig a törvényhozásban.

II. Visegrádi Ifjúsági Konferencia: Kolozsvár leképezése az EU-nak, mindenki
otthona lehet
2015. november 20. – transindex.ro
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem aulájában Emil Boc, Kolozsvár
polgármestere üdvözölte elsőként a fiatalokat. Kiemelte, hogy Kolozsvár jelenleg az
Európa Ifjúsági Főváros cím birtokosa és közel százezer egyetemista otthona. Ez biztosítja
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város gazdasági, kulturális és akadémiai fejlődését. „Városunk egy kis leképezése az
Európai Uniónak, Kolozsvár mindenki otthona lehet. Igaz, hogy létszámban nem
előzhetjük meg Bukarestet, de életszínvonalban Kolozsvár az első helyen áll Romániában.
Elhihetjük, hogy az ország fővárosa lehetünk”. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem dékánja külön üdvözölte a polgármestert, aki első alkalommal
tartózkodott az épületben. Megköszönte Németh Zsoltnak, hogy itt ülhetünk az épület falai
között – a Sapientia kolozsvári karának egyik alapító atyjaként nevezve meg őt. Végül
büszkeségét fejezte ki, hogy a Sapientia kolozsvári karának soraiból olyan fiatalok kerültek
ki, akik fontos szereplői az ifjúsági közéletnek.

Székelyföldi közszolgálati iroda a kétnyelvűség szolgálatában?
2015. november 20. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Miként élnek, vagy nem élnek nyelvi jogaikkal az önkormányzatok és magyar ügyfeleik –
erről tett közé átfogó tanulmányt a társadalomtudósokból álló kolozsvári Politeia
Társaság. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) székelyföldi képviselői gyakorlati megoldást
javasolnak a probléma megoldására. Erről szólt a párt csíkszeredai sajtótájékoztatója. A
Politeia Társaság nyilvános javaslatot dolgozott ki a Hargita és Kovászna megyei
önkormányzatok és közigazgatási szervek és intézmények hivatali kétnyelvűségének
előmozdítása céljából.

Mi tehető a szórványoktatásért? Kolozsvári kerekasztal a megoldásokról
2015. november 20. – maszol.ro, Bihari Napló, Erdély Ma, Krónika
Szakemberek beszélgettek a szórványoktatásról pénteken délelőtt, Kolozsváron a
Kulturális Autonómia Tanács által elindított Nemzetpolitikai kerekasztal rendezvény
második állomásaként. A beszélgetésen Ferenc Viktória, a budapesti Nemzetpolitikai
Kutatóintézet munkatársa, Kiss Tamás, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
munkatársa, Magyari Tivadar, a BBTE oktatója, Morvai Tünde a budapesti MTA TK
Kisebbségkutató Intézetmunkatársa vett részt, illetve – moderátorként – Papp-Zakor
András, a Kolozsvári Rádió újságírója. Székely István, a Kulturális Autonómia Tanács
elnöke elmondta, öt intézményt, két egyetemet és három kisebbségkutató intézetet kértek
fel, hogy vegyenek részt a beszélgetésen. A Sapientia EMTE-t technikai okokból végül nem
képviselte szakember.

Ady-emlékházat avattak Zilahon
2015. november 21. – Krónika, Bihari Napló
Ady Endre diákéveit idéző emlékházat avattak pénteken Zilahon – tudatta az RMDSZ
hírlevele. „Nagyobb elismeréssel nem lehetne adózni egy városnak, mint azzal a
mondattal, amely Ady 1903-ban írt publicisztikájában olvasható: aki vagyok, az négy zilahi
esztendő által vagyok. Ezért is gondolom úgy, hogy olyan kötelességünknek teszünk eleget
ennek az emlékháznak a felavatásával, amely révén szellemi kulturális örökségünk
megkapja az őt megillető kiemelt helyet” – idézte a hírlevél Kelemen Hunornak, az
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RMDSZ elnökének az ünnepségen mondott beszédét. A szövetség elnöke felidézte: a
romos állapotban lévő házat az RMDSZ és a romániai magyar kisebbségnek járó bukaresti
kormánytámogatást kezelő Communitas Alapítvány más anyagi forrásokat is felhasználva
tette rendbe. A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai hozzájárulásával alakították ki
az Ady-kultusz újabb helyszínét Zilahon, a Kalotaszentkirályt, Érmindszentet,
Szilágylompértet és Nagyváradot összekapcsoló kulturális útvonal részeként.

Kisebbségbarát politikát kérnek a V4+ fiataljai
2015. november 21. – transindex.ro, maszol.ro
A II. Visegrádi Ifjúsági Konferencia péntek délutáni programjában az ifjúsági vezetők
közös, hét pontból álló nyilatkozatot fogadtak el. A nyilatkozatban szorgalmazzák a
kormányzatok és a kisebbségek közötti együttműködést, főként a fiatalok nyelvoktatása
terén. Emellett kiemelik, hogy a kisebbségekre erőforrásként és nem fenyegetésként kell
tekinteni. A dokumentumban kifejezték együttműködési szándékukat a közép-európai
régiót érintő kérdésekben, és azon törekvésüket, hogy a nyilatkozat tartalmát közvetítik
országuk vezetői, valamint az Európai Néppárt ifjúsági szervezete, a YEPP felé. A
nyilatkozatot 18 ifjúsági szervezet egyhangúlag fogadta el, tartalmát pedig Böröcz László, a
Fidelitas elnöke és Antal Lóránt MIÉRT-elnök a sajtó képviselőivel is ismertette.

A külföldi szavazás színe és fonákja
2015. november 21. – Erdély Ma, Háromszék
Tudomásul kell vennünk, hogy az alkotmánybíróság elutasította a külföldön élők
szavazását szabályozó törvény kapcsán megfogalmazott kifogásainkat, és mindent meg kell
tennünk, hogy az erdélyi magyar közösség külföldön élő tagjai is élhessenek e jogukkal –
fogalmazta meg Márton Árpád RMDSZ-es képviselő. Meglátása szerint nagyon fontos,
hogy minden érintett időben gondoskodjék érvényes iratokról, igazolványokról. Márton
Árpád szerint az alkotmánybíróság indoklása rendkívül nyakatekert és nagyon vigyáztak
arra, ne mondjon ellent korábbi döntéseiknek, illetve kiskaput is hagytak, ha utólag valaki
megkérdőjelezné a szavazás szabadságát vagy titkosságát, akkor érvényteleníteni lehessen
azt. A képviselő szerint nagy esély van arra, hogy akár 2016-ban, akár 2020-ban erre sor
kerüljön, mert számos vitatható pontja van a jogszabálynak és egyáltalán nem kizárt, hogy
lesznek, akik visszaélnek ezekkel, illetve arra is megvan az esély, hogy a majdani vesztes
kérdőjelezze meg a folyamat hitelességét.

Sógor: az őshonos nemzeti kisebbségek lehetnek a regionális együttműködés
motorjai
2015. november 21. – maszol.ro
Egy helyzetével elégedett kisebbségi közösség, amely megfelelő jogokkal rendelkezik, az
országnak csak a javára válhat – hangsúlyozta Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti
képviselő Kolozsváron, ahol szombaton Csáky Pál felvidéki magyar képviselőtársával
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„A kisebbségekre erőforrásként kell tekinteni”

Erdély

közösen a II. Visegrádi Nemzetközi Ifjúsági Konferencián a kisebbségi kérdésről
értekeztek. A képviselők egyetértettek abban, hogy a többségi nemzetnek az tud előnyére
válni, ha egy olyan kisebbségi közösséggel él együtt, amely elégedett az identitásához
kötődő jogi lehetőségeivel.

2015. november 22. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI
A kisebbségekre erőforrásként és nem fenyegetésként kell tekinteni, a kormányzatoknak
együtt kell működniük a kisebbségekkel - egyebek között ezt hangsúlyozza a V4+ visegrádi
nemzetközi ifjúsági konferencia kolozsvári rendezvénysorozatán elfogadott közös
nyilatkozat, amelyet szombati közleményében ismertetett a rendezvény házigazdája, a
Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért). A konferencián Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető
elnöke elmondta: a szövetség arra törekszik, hogy minden egyes romániai magyart
képviseljen. Úgy vélte, az autonómia kérdésében a román társadalommal folytatott
párbeszédre kell helyezni a hangsúlyt: előbb a társadalom szintjén kell eredményeket
elérni, és ha ez sikerül, akkor a politikumot is meg lehet győzni.

Újabb vasfüggöny? – Szigorú ellenőrzések a román–magyar határon

Lezajlottak a Beiratkozási Program 2015 ösztöndíj-átadási ünnepségei
2015. november 20. – Felvidék Ma
A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 2004 óta zajlik annak érdekében, hogy minél
több külhoni magyar család írassa gyermekét magyar tannyelvű iskolába, vállalva ezzel a
magyar közösségek megmaradását is. A Beiratkozási Program mögött nagyszabású
társadalmi összefogás jött létre. A támogatók között több száz magyarországi
önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek és cégek sorakoztak fel. Részt vett az
ösztöndíjak átadásában a különböző helyszíneken többek között Herczegh Anita, a
köztársasági elnök felesége és Hoffmann Rózsa mellett még Lévai Anikó, a KDNP- frakció
képviseletében, Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának
elnöke, de Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár is.

Felvidék

2015. november 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
Kilométeres sorok alakultak ki a hétvégén a román–magyar határátkelőhelyek mindkét
oldalán a román határrendőrség által pénteken foganatosított biztonsági intézkedések
miatt. A szigorított határellenőrzéssel a hazai hatóságok gyakorlatilag elébe mentek az
Európa-szerte tervezett óvintézkedéseknek, amelyek keretében megerősítik az Európai
Unió külső határvédelmét. Brüsszel egyúttal a schengeni szerződést is megreformálná.
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2015. november 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 2015. évi konferenciája Dunaszerdahelyen tartotta. A
konferencia fő témája az oktatásügy, a nyelvi jogérvényesítés és az önkormányzatiság volt.
Az idei Civil Díjat az oktatásügyi petíciós bizottság három tagja, Vojtek Katalin, Filip
Zacher és Fibi Sándor vehette át. Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője összefoglalta az
elmúlt év társadalmi eseményeit, amelyek kiemelten érintették a felvidéki magyar
közösség életét. Ismertette a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala éves tevékenységét,
kiemelve a többi szlovákiai kisebbséggel való kapcsolattartást, valamint a közös
érdekérvényesítés fontosságát. Kiemelt jelentőségűnek nevezte az összefogást és az
egységes fellépést, viszont rámutatott, hogy a közeledő parlamenti választások miatt
politikai szinten nem sikerült megegyezésre jutni.

Felvidék

Éves konferenciáját tartotta a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

Elfogadta képviselőjelöltjeinek listáját a Most-Híd
2015. november 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Most-Híd Országos Tanácsa mai ülésén jóváhagyta a 2016-os parlamenti választások
jelöltlistáját, valamint a párt álláspontjait a jelenlegi külpolitikai helyzettel, a
veszélyeztetett schengeni térség és az egypárti kormány kedvezőtlen következményeivel
kapcsolatban. A Most-Híd képviselői jelöltlistáját a párt elnöke, Bugár Béla vezeti, a
második és a harmadik helyről pedig két alelnök, Lucia Žitňanská és Solymos László
indulhat. A vegyes párt listájának első tíz helyén hét magyar és három szlovák szerepel.
Bugár az MTI kérdésére elmondta: a jelöltlistát magyar-szlovák nemzetiségi elosztás
tekintetében a hét a háromhoz arány mentén állították össze.

Eddig 1233 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától
2015. november 22. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Az állampolgársági törvény értelmében az elmúlt több mint öt év alatt 1233 személyt
fosztottak meg szlovák állampolgárságától. A magyar állampolgárság felvétele miatt 65-en
veszítették el a szlovákot. Legtöbb – 398 személy – a cseh állampolgárság felvétele miatt
veszítette el a szlovákot – derül ki a belügyminisztérium statisztikai kimutatásából.

Somogyi az MKP-listán: Dél-Szlovákia fellendítése közös érdek
2015. november 22. – Felvidék Ma
Közös az érdek, Dél-Szlovákia felemelkedése. Ezért nem tartja magát kakukktojásnak az
MKP választási listáján a korábban az SaS-t megjárt Somogyi Szilárd, a Mi Magunk
mozgalom vezetője. A rendszerváltozásból annak idején Berényi Józseffel együtt kivették
részüket, a magyar diákmozgalom élén álltak.
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2015. november 22. – Új Szó
Bugár Béla, a Híd elnöke két számjegyű eredményt vár a jövő évi választásokon. Ezt a TA3
hírtelevízió politikai vitaműsorában jelentette ki vasárnap. Bugár a Híd jelöltlistájáról
elmondta: olyan emberek kerültek fel rá, akik valamit már letettek az asztalra. A Híd
elnöke szerint a lista a tapasztalat és az új lendület ötvözete. Bugár hangsúlyozta: a Híd
célja a kormányváltás, ennek érdekében kezdeményezett tárgyalásokat a KDH és a Sieť
pártokkal is. Hozzátette: szerinte jó esély van rá, hogy közös alternatívát kínáljanak a
Smerrel szemben.

Felvidék

Bugár legalább 10 százalékos eredményt vár

2015. november 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Szombat délelőtt tartották meg a zentai Royal Szállóban a Zenta Kollégium megnyitóját. A
kollégium a térség magyarsága értékeinek, kulturális és szellemi állapotának felmérését
tűzte ki céljául. A zentai a Lakiteleki Népfőiskola tízedik ilyen kollégiuma a Kárpátmedencében. A megnyitón jelen volt Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a
Lakiteleki Népfőiskola alapítója is, aki elmondta, a Lakiteleki Népfőiskola által szervezett
értékfeltáró program tizedik kollégiuma a zentai, hiszen kilenc kollégium már működik, és
ezek a kollégiumok értéket lajstromoznak, házról házra járnak, és a Hungarikum Törvény
alapján gyűjtik össze azt a tudást, amely egy-egy területre, illetve az ott élőkre jellemző.

Vajdaság

Megkezdte munkáját a Zenta Kollégium

Megújult az oromi templom beltere
2015. november 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Közösségi összefogással, másfél millió dináros ráfordítással, alig több mint két hónap alatt
elvégezték az oromi Szeplőtelen Szűz Mária Szíve templom teljes belső felújítását. A tavalyi
évben már kicserélték a nyílászárókat, idén pedig felújították a villanyhálózatot, új
lámpatesteket szereltek fel, a mennyezet új burkolatot kapott, végül pedig – noha azt
eredetileg későbbre tervezték – befestették a templom egész belterét.

A magyar felsőoktatás fejlesztéséről tanácskoztak az MTTK-n
2015. november 21. – Pannon RTV, Vajdaság RTV
A magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztése és aktív szerepvállalás a magyarországi
intézményekkel karöltve – ezek lehetőségeiről tanácskoztak a szabadkai Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Karon. A résztvevők előadást hallhattak a budapesti Corvinus
Egyetem zentai kihelyezett tagozatának elmúlt húsz évéről, valamint az Óbudai Egyetem
szabadkai kihelyezett mesterképzéséről is. Vajdaság érintetlen területnek számít, ha a
Kárpát-medencei magyar térségekben megvalósult intézményfejlesztésekre gondolunk. A
konferencia résztvevői ezen szeretnének változtatni. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma együttműködésről szóló mintatervet hozott létre, amely a Kárpát-medence
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Puskás János maradt a Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke
2015. november 20. – Pannon RTV, Magyar Szó
Tisztújító közgyűlést tartott Muzslyán a Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete. Az elnöki
tisztséget a következő mandátumban is Puskás János nagybecskereki fizikatanár tölti majd
be. A Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete négy évvel ezelőtt alakult meg. Jelenleg
hetven tagja van. A Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesületének egyik célkitűzése a
tehetséges diákok felkutatása. Ezért minden évben logikai és német nyelvi táborokat
szerveznek. Az egyesület bekerült a Tehetségpontok hálózatába is.

Vajdaság

felsőoktatási intézményeit érinti. 2016-tól az egész térséget felölelő ösztöndíjprogram
indul.

Átkeresztelték Nagybecskereket

Konferenciákkal emlékeztek a kárpátaljai magyarok és németek 1944-es
deportálására Beregszászon
2015. november 21. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma
Nemzetközi tudományos konferenciákkal emlékeztek meg pénteken Beregszászon arról,
hogy Kárpátalja magyar férfi- és német lakosságát 1944 novemberében sztálini lágerekbe
hurcolták. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán A kommunizmus áldozatai,
rehabilitációs alternatívák Közép-Kelet-Európában címmel a Lehoczky Tivadar Intézet
szervezésében tartott rendezvény nyitóelőadásában Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség
kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett arra, hogy tavaly a
kormány korábbi döntése alapján országszerte és a Kárpát-medencében is sok helyen
megemlékeztek a vészkorszak áldozatairól. A kormány a célja 2015 Gulag-emlékévvé
történő nyilvánításával az is, hogy az emlékezetpolitika eszközével hozzájáruljon a magyar
közösségek identitásának megerősítéséhez, egészséges önbecsülésének kimunkálásához,
ezáltal lelki egészségének megőrzéséhez - fogalmazott Latorcai Csaba.

Kárpátalja

2015. november 21. – Magyar Szó
Nagybecskerek Újvidék, Belgrád és Bégaszentgyörgy felőli bejáratainál a napokban új
helységnévtáblák jelentek meg, amelyeken a város többnyelvű (szerb, magyar, román és
szlovák) megnevezése sorába bekerült a Petrovgrad megnevezés is. Ezt a nevet a város
1935 és 1946 között viselte. A cirill és latin betűkkel kiírt táblákat a Városrendezési
Igazgatóság helyezte ki, ahonnan további öt hasonló tartalmú tábla kihelyezését helyezték
kilátásba. Így aztán a legnagyobb bánáti város, ha hivatalosan nem is, de új nevet (is)
kapott. Az illetékesek szerint valójában a városnak egy történelmi, hagyományos
megnevezése került fel a táblára.
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2015. november 22. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net
Százezer homokzsákkal segíti Magyarország az árvízi védekezést Kárpátalján, a
segélyszállítmány szombat éjjel megérkezett Ungvárra. Magyarország azt követően küldött
100 ezer homokzsákot a vésztartalékaiból Kárpátaljára, hogy szombaton Hennagyij
Moszkal, az ukrajnai megye kormányzója Szolyván találkozott Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettessel és tájékoztatta a térség folyóinak áradásáról. A
segélyszállítmányt, amely szombat éjjel a Záhony-Csap átkelőhelyen lépte át a magyarukrán határt, átadták a Kárpátalja megyei vízgazdálkodási főosztály ungvári központjának
- adta hírül vasárnap a Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal sajtószolgálata.

Kárpátalja

Százezer homokzsákkal segíti Magyarország az árvízi védekezést Kárpátalján

Magyarország is támogatja az UNE kollégiumának felújítását
2015. november 21. – karpatalja.ma
Magyar partnerek segítségével újítják fel az Ungvári Nemzeti Egyetem diákszállóját – adta
hírül a zaholovok.com.ua hírportál november 19-én. A felújításról Volodimir Szmolanka,
az egyetem rektora, Dmitro Szojma, az adminisztrációs és gazdasági munkát felügyelő
rektorhelyettes, Spenik Sándor, az egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és
Természettudományi Karának dékánja, valamint Mikola Palincsak, a Nemzetközi
Kapcsolatok Kar dékánja tárgyalt. A jelenlévők megbeszélték a 4. számú kollégium hatodik
emeletének a felújítását, ahol a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar,
valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Kar hallgatói lakhatnak. A munkálatokat
decemberben kezdik. A megállapodás szerint a szinten végzendő felújítás költségeinek
felét az egyetem, a másik felét pedig a magyarországi partnerek állják.

2015. november 21. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja
A kárpátaljai gyermekekért rendezett jótékonysági bállal vette kezdetét szombat este a
Katolikus Karitász jubileumi éve, amelyet a karitász megalakulásának 85. és
újjászerveződésének 25. évfordulója alkalmából hirdettek meg. Tarlós István
főpolgármester, a rendezvény egyik fővédnöke arról beszélt: kevés szebb, magasztosabb
gondolat lehet ma egy magyar katolikus keresztény ember számára, mint kárpátaljai
magyar családokon és gyermekeken segíteni.

Gazdag program várható jövőre is
2015. november 21. – Muravidéki Magyar Rádió
9. soros ülését tartotta tegnap este a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti
Önigazgatási Közösség Tanácsa, amelyen a közösség jövő évi munkaprogramját vitatták

Muravidék

Kárpátaljáért rendezett jótékonysági bállal vette kezdetét a Katolikus Karitász
jubileumi éve
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25 éves az Adj Isten magyarok
2015. november 22. - Volkgruppen
Nagyszabású gálaestre került sor csütörtök este az ORF Burgenland kismartoni
stúdiójában az Adj Isten magyarok című magyarnyelvű televíziós magazin 25. jubileuma
alkalmából. Az est folyamán bécsi és burgenlandi hagyományőrző csoportok léptek fel, az
ORF magyar szerkesztősége pedig az elmúlt 25 év riportjaiból készített válogatást vetített a
mintegy 200 fős közönségnek.

Őrvidék

meg és fogadták el, de a Pártosfalván levő bankautomata lezárásának tervével
kapcsolatban is fogadtak el határozatot.

Látogatás a határon átnyúló barátság jegyében

Ismét működik Magyar Ház Szarajevóban
2015. november 20. – MTI,Pannon RTV
Nyolc év után ismét van Magyar Ház Szarajevóban – mondta Labossa Bence, a
szórványban élő magyarság támogatását szolgáló Petőfi Sándor-program boszniai
ösztöndíjasa. Közlése szerint a 70 négyzetméteres kulturális központ a bérleti díját fedező
Bethlen Gábor Alap és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatása révén nyílhatott meg
Bosznia-Hercegovina fővárosában, ott, ahol 2007-ig működött a létesítmény anyagi okok
miatt bezárt elődje. A Magyar Ház a térségben élő magyarok központjaként egyszerre lesz
könyvtár, magyar filmek vetítésének helye, de otthont ad nyelvtanfolyamoknak,
gyermekeknek szóló foglalkozásoknak, kulturális és gasztronómiai eseményeknek,
előadásoknak is.

Bosznia-Hercegovina

2015. november 21. - Volkgruppen
Hans Niessl Burgenland tartományfőnöke fogadta pénteken Kismartonban a Magyar
Országgyűlés delegációját. A delegáció tagjait Perényi János bécsi magyar nagykövet
kísérte el Burgenlandba. A vendégek meglátogatták az Esterházy kastélyt, fogadáson
vettek részt a Tartományi Parlamentben, továbbá Hans Niessl munkaebédre is meghívta a
magyar politikusokat.
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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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