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Vezető hírek

Németh Zsolt: nincs jó magyar-szlovák viszony felvidéki magyar iskolák nélkül
2015. november 26. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk
Nem lehetséges a jó viszony Magyarország és Szlovákia között a felvidéki magyar iskolák
nélkül - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke
csütörtökön A felvidéki magyar oktatás című konferencián. A Rákóczi Szövetség és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet által rendezett budapesti tanácskozáson Németh Zsolt
kiemelte: bár a magyar-szlovák kapcsolatok jelenleg történelmi összehasonlításban
valóban nagyon jók, „sok üröm” is vegyül ebbe, a kisebbségi jogi szabályozás
szempontjából ugyanis továbbra is Szlovákia az a szomszédos ország, ahol a
legkedvezőtlenebb a magyarok jogi helyzete. Berényi József, az MKP elnöke kiemelte: az
utóbbi években úgy érezték, hogy kevesebb figyelem jut a felvidéki magyarokra, a visegrádi
együttműködés, a magyar-szlovák kapcsolatok mindent felülírnak. Olyan oktatási törvény
született a parlamentben, amelyet el kell törölni, nem szabad egyezkedni a hatalommal vélekedett. Emlékeztetett: nem új dolog a magyar iskolák elleni küzdelem Szlovákiában.

Czunyiné: meg kell őrizni a magyar iskolákat a Felvidéken!
2015. november 26. – MTI, Kormany.hu, Inforadio.hu, Hirado.hu, MagyarHírlap
A magyar iskolák megtartásának fontosságát hangsúlyozta a Felvidéken a köznevelési
államtitkár a témában csütörtökön a fővárosban rendezett tanácskozáson. Czunyiné
Bertalan Judit a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Rákóczi Szövetség konferenciáján
felidézte a magyar iskolarendszer több mint ezer éves múltját, és azt mondta: a magyar
iskola mindig a nemzet bölcsője is egyúttal. Az iskola a nemzetmentés helye is a Kárpátmedencében - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: az oktatás nem csupán
szakmapolitikai, hanem nemzetstratégiai kérdés. Az iskola nemzeti ügy, minden magyar
felelős minden magyarért - összegzett az államtitkár, aki azt kérte: az iskola ügy legyen
olyan közös ügy, ami mellé odaállnak.

130 milliárd forintnyi közvetlen uniós forrás magyar-magyar közös
fejlesztésekre
2015. november 26. – kormany.hu, Kárpátalja
Erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, muravidéki és horvátországi szakemberek
számára szervezett szakmai továbbképzést és fórumot 2015. november 25. és 28. között a
Magyar Fejlesztési Központ a közvetlenül pályázható uniós források sikeres lehívása
érdekében – jelentette be Kiss Antal miniszteri biztos. A 2020-ig tartó tervezési ciklusban
folyamatosan közvetlen tenderek nyílnak az Európai Unió tagállamai és sok esetben
harmadik országok részére is. A nagyrészt határokon átívelő együttműködésben is
megpályázható kiírások számtalan új lehetőséget kínálnak az unió 13 milliós magyar
nemzeti közössége számára.

2

Magyarország

Pajtić nyitotta meg a Tökölyánum felújított épületét Budapesten
2015. november 26. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Bojan Pajtić tartományi kormányelnök nyitotta meg a Tökölyánum felújított épületét
Budapesten. Ez a kollégium Tököly-Popovics Száva alapítványaként a pesti egyetemeken
tanuló szerb fiúhallgatók számára létrejött nevelőintézetként jött létre 1838-ban. Jelenleg
a budapesti szerb gimnázium tanulói laknak benne. Pajtić az ünnepségen elmondta, a
Tökölyánum a szerb nép legnagyobb és legjelentősebb kulturális intézménye a Balkán
térségén kívül. A tartományi kormány 91 millió dinárral járult hozzá az épület
felújításához.

Erdély

Először lesz Téli Kolozsvári Magyar Napok, disznóvágással és sok-sok
adventtel
2015. november 26. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika
„Ez egy ráadás, olyan, mint a kenyér mellett a vakaró a kemencében. Ez maradt még
bennünk, ez jött össze, ezt pedig a legnagyobb szeretettel ajánljuk a közönségnek. Egy
kicsit a decemberi ünnepek jegyében, arra való felkészülésként is. Egy alkalom lesz arra,
hogy a kolozsváriak találkozzanak egymással, meglapogassák egymás vállát, és boldog
ünnepeket kívánjanak egymásnak" - vezette fel a Kolozsvári Magyar Napok első téli
kiadását Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület főszervezője. Ugyanakkor óva
intett mindenkit, hogy a nyári és téli rendezvényt összehasonlítsa, mert két teljesen
különböző eseménysorozatról van szó. A december 11-20. között megszervezett Téli
Fesztivál jóval szerényebb büdzséből gazdálkodik, a nyári rendezvénynek nagyjából az
ötödét költik el rá, és méretében is körülbelül ekkorára számíthatunk - derült ki a
rendezvény csütörtöki sajtótájékoztatóján.

i2021, i mint identitás: megnéztük Sepsiszentgyörgy kultfővárosi pályázatát
2015. november 26. – transindex.ro
A székelyföldi régióban fellelhető identitások a vezérszála annak a projektnek, amelyet
Sepsiszentgyörgy a székelyföldi régió nevében nyújtott be az Európa Kulturális Fővárosa
2021 cím elnyerése érdekében. 2021-ben egy romániai város egy göröggel egyidejűleg
viseli majd az Európa Kulturális Fővárosa címet, amelynek elnyerésére összesen 14
romániai település adta le a pályázatát. A bizottság az összes pályázatot elfogadta, az
elődöntőt decemberben tartják meg, év végén derül ki, hogy melyek lesznek azok a
városok, amelyek továbbjutnak a döntőbe, azaz versenyben maradnak a cím elnyeréséért.
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Megszavazták Hargita megye ifjúsági stratégiáját
2015. november 26. – transindex.ro, Erdély Ma
Egyhangúlag megszavazták Hargita megye ifjúsági stratégiáját szerdán a Hargita Megyei
Tanács soros havi ülésén. Az ifjúsági stratégia a 2015–2020 közötti időszakra határozza
meg azokat az irányelveket, amelyek szerint a megye fiataljait segítik az itthon elképzelt
jövő megalapozásában. Borboly Csaba megyei tanácselnök a stratégiát belefoglalná abba
az európai uniós ifjúságpolitikai jelentésébe, amelyet a Régiók Bizottsága raportőreként
készít. A megyeelnök megjegyezte, hogy a dokumentumnak mérhető eredményei lesznek.

Pénteken hirdetnek ítéletet Ráduly és Szőke bírósági felügyeletéről
2015. november 26. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Szőke Domokos tisztségéből felfüggesztett csíkszeredai alpolgármester és Ráduly Róbert
Kálmán volt polgármester előzetes szakaszban lévő büntetőperének újabb tárgyalását
tartották csütörtökön a Hargita Megyei Törvényszéken. A félórás, zárt ülésen, ügyvédjeik
kíséretében mindkét érintett jelen volt. Mint kijövetelkor jelezték: csak pénteken
hirdetnek ítéletet arról is, hogy meghosszabbítják-e újabb 60 nappal a bírósági
felügyeletüket, illetve eldönthetik, hogy megkezdik-e érdemben ellenük indított
büntetőper tárgyalását.

A Nemzeti Művelődési Intézetnél tett látogatást egy erdélyi szakemberekből
álló delegáció
2015. november 26. – maszol.ro
A budapesti Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) meghívására az intézet országos
struktúráját, működési rendjét és programjait ismerhette meg a RMDSZ kulturális és
társadalomszervezési főosztályának képviselőiből, az Erdélyi Közművelődési Egyesület
(EMKE) tagjaiból, valamint a székelyföldi kulturális intézmények vezetőiből álló delegáció.
Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke a szakmai
tapasztalatcsere célját tekintve kiemelte: „több hasonlóság is mutatkozik a magyarországi
és romániai megyei és helyi kulturális intézmények lehetőségei és nehézségei tekintetében.
Ezeket a tapasztalatokat, működő közösségfejlesztési programokat, mintaprojekteket
szeretnénk jobban megismerni, egyes elemeivel javítva a saját tevékenységünket.”

„Egyre nagyobb a szakadék a választópolgárok és az európai politikai elit
között”
2015. november 26. – Nyugati Jelen
A párizsi terrortámadásokat követő napokban, a migránsválság kellős közepén, a brüsszeli
terrorveszély kihirdetése előtt népes magyar sajtócsoport látogatott el az Európai
Parlamentbe a Meet Your MEP-program keretében. Az anyaországból és a határon túlról
érkezett újságírók meglátogatták Magyarország brüsszeli Állandó Képviseletét, találkoztak
Gál Kinga EPP-alelnökkel és Szájer Józseffel, a néppárti frakció alelnökével, majd részt

4

Erdély

vettek a Magyar Néppárti Képviselőcsoport november 17-ei delegációs ülésén. Gyürk
András Magyar Néppárti delegációvezető a migránsválság kezelésére és a terrorveszély
elhárítására tett magyar javaslatokról, valamint a határon túli magyar kisebbségek
autonómiatörekvéseinek napirenden tartásáról nyilatkozott a Nyugati Jelen riporterének.

Jó szakembereket képeznének
2015. november 26. – szekelyhon.ro
Az iskolákból olyan képzett szakemberek kerüljenek ki, akik azonnal „bevethetők” a
munkahelyeken. A fiatalok olyan szakmát kapjanak a kezükbe, amivel itthon is meg
tudnak élni – ezek a fő célok, amelyek egymás mellé ültettek iskolaigazgatókat és
vállalkozókat. Fejlettebb gazdaságokkal rendelkező országokban megszokott gyakorlat,
hogy az iskolák és cégek, gyárak közösen, együtt képzik a fiatalokat szakemberekké, majd
munkahelyet is kínálnak számukra. Romániában azonban ez nincs így. Az iskolák ugyan
többnyire a munkaerőpiac által nagyon is keresett szakmákban adnak diplomát a
végzőseiknek, de ezek közül alig néhányan dolgoznak a későbbiekben az adott
szakterületeken – ilyen megállapításokat fogalmaztak meg annak a találkozónak a
résztvevői, amely éppen a szakképzés átalakításának, javításának céljával jött létre.

Lezsák Sándor Csernátonban – Értékmentő kollégiumok létesülnek
2015. november 26. – Erdély Ma
Szerda délelőtt a Haszmann Pál Múzeum mellett működő Csernátoni Népfőiskola vendége
volt Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola alapítója és
az alelnöki kabinet vezetője, Kisfaludi-Bak Judit. A rangos vendégek a múzeumlátogatás
után a helyi népfőiskola működtetőivel és a Kézdi-orbaiszéki Református Egyházmegye
néhány lelkészével ültek asztal mellé, megbeszélni az elsődleges teendőket az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a Miniszterelnökség és a Lakiteleki Népfőiskola
szervezésében, többek között a Háromszéken is létesítendő kollégiumok ügyében.

Az RMDSZ-elnök nem támogatja az EMNP javasolta közös listaállítást
Marosvásárhelyen
2015. november 27. – Krónika
Míg a Maros megyei RMDSZ-es vezetők látszólag megértették a választók egyértelmű
üzenetét, miszerint a 2016-os helyhatósági megmérettetésen közös tanácsosi listára van
szükség mind a városi, mind a megyei önkormányzat esetében, Kelemen Hunor szövetségi
elnök egyértelművé tette: az előválasztás megszervezése nem a közös listaállításról szólt, és
nem is támogatja ezt a javaslatot.
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Hantz Péter keményen bírált a kürtőskalács-ügyben
2015. november 27. – Erdély Ma
A magyar Földművelésügyi Minisztérium (FM) mondvacsinált okokra és ostobaságokra
hivatkozva gáncsolja azt, hogy a kürtőskalácsot Hagyományos Különleges Termékké
nyilváníttassuk, ezt most azzal tetézik, hogy a román kormánynak próbálják átjátszani a
világ legismertebb székely-magyar süteménye regisztrációjának lehetőségét – állítja Hantz
Péter. A Svájcban kutató erdélyi biofizikus, aki korábban a kürtőskalács székely-magyar
termékként történő bejegyzését szorgalmazó Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület
(NKSZ) ügyvezetője volt, azt mondja: a háttérben a FM illetékeseinek teljes
tájékozatlansága áll. A kutató szerint a konfliktus abban gyökerezik, hogy az NKSZ „nem
tudott partner lenni” abban, hogy elfogadja a gyengébb minőségű és olcsóbb termékeket
előállító sütők nyomására egy hibás, de olcsóbb recept elfogadását erőltető FM
álláspontját.

Tanácsülésből román-magyar vitafórum Sepsiszentgyörgyön

Felvidék

2015. november 27. – szekelyhon.ro
Puskaporos hangulatban zajlott a novemberi soros tanácsülés Sepsiszentgyörgyön, a
román képviselők ugyanis nehezményezték, hogy az önkormányzat egy határozattal a
katolikus egyház tulajdonjogába adott egy ingatlant. Ezt követően több ízben is eltértek a
napirendi pontoktól.

A Deichmann tiltakozik, Somorján tüntetésre készülnek
2015. november 26. – bumm.sk
Méry János, somorjai önkormányzati képviselő, a Via Nova helyi elnöke levélben kereste
meg a Deichmann német vezetőit. Ulrich Effing, a Deichmann sajtóosztályának
munkatársa levelében közölt, hogy felvette a szlovák munkatársakkal a kapcsolatot és
tőlük tudja, hogy ők senkit sem rúgnak ki azért, mert egy bizonyos nyelven szólítja meg a
vásárlókat, és hogy ez nemhogy tilos, hanem elvárás, azaz ha az eladó tud pl. magyarul,
akkor természetesen használhatja ezt a nyelvet a magyar vásárlókkal. Radovan Fojt, a
Deichmann cseh- és szlovák divíziójának marketingvezetője szerint a magyar nyelv
használata sosem lehet ok az elbocsátásra, épp ellenkezőleg, a magyarul beszélő
alkalmazottaik anyanyelvükön beszélhetnek a magyar ügyfelekkel. Az olyan városokban,
mint például Párkány, Dunaszerdahely, Komárom vagy Somorja, ez kifejezetten üdvös
dolog, s ezeken a területeken a cégnek olyan vezető területi vezetői is vannak, akik innen
származnak, és maguk is magyarul kommunikálnak a magyar nemzetiségű
alkalmazottakkal.
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A Deichmann bojkottjára szólítanak fel
2015. november 26. – hirek.sk
Sokakat felháborított, hogy kirúgták az újonnan megnyílt somorjai Deichmann cipőbolt
egyik alkalmazottját, mert munkahelyén magyarul beszélt. Többen az üzletlánc bojkottjára
szólították fel a magyar vásárlókat.

Elfogadta jövő évi költségvetését a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat
2015. november 26. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete november 25-i ülésén a
kerület 2016. évi költségvetését tárgyalta. Annak ellenére, hogy ilyen fontos
dokumentumot kellett elfogadnia, a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásból csak az MKP
megyei képviselői jelentek meg a tárgyaláson. A jövő évi büdzsét a testület kiegyenlített
költségvetésként fogadta el.

A Híd a kisiskolák bezárása ellen az Európai Parlamentben

Vajdaság

2015. november 26. – Új Szó
„A nemzetiségi kisiskolákat ki kell vonni a puszta gazdasági racionalitás alól az egész
Európai Unióban. Sok helyen rossz irányba haladnak a tagországok, és habár otthon
sikerült egyéves halasztást kieszközölni, a következő tanév rohamosan közeledik és
szeretnék további érveket az asztalra tenni ahhoz, hogy megőrizzük a kisiskoláinkat” nyilatkozta Nagy József hidas képviselő, aki csütörtökön az Európai Parlamentben egy
szakmai prezentációra tett javaslatot a Kisebbségi Munkacsoport jövő évi programjába a
Híd szervezésben.

Horgosra és Oromhegyesre is jutott a Csodasarokból
2015. november 26. – Vajdaság Ma
A magyarkanizsai község általános iskoláiban ma három Csodasarok talált gazdára. Kettő
az oromhegyesi Arany János, egy pedig a horgosi Kárász Karolina Általános Iskolába
került. A Csodasarkokat csütörtök délelőtt Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács
alelnöke adta át az oktatási intézményekben. Oromhegyesen a Csodasarkokat nyolc,
egyéniben versenyző diák, Szabó Dorina, Sarnyai Kitti, Rekecki Annabella, Horváth
Henrietta, Szabó Fruzsina, Pető Ákos, Oláh Lara, Eszes Léna valamint a Csiripek
elnevezésű csapat nyerte meg.

Csodasarokkal gazdagodott az adai Cseh Károly Általános Iskola
2015. november 26. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Az adai Cseh Károly Általános Iskola csodasarkot kapott, az ajándékot a gyermekek a
Miénk a város! elnevezésű online játékon nyerték, amelyet Magyarország Nemzetpolitikai
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Államtitkársága a külhoni magyar szakképzés éve kapcsán hirdetett meg. Három adai
tanuló is kiemelkedő eredményt ért el a Miénk a város! elnevezésű online játékon. A
jutalmul kapott ajándékcsomag kiváló teljesítményüknek köszönhetően kerülhetett az adai
általános iskolába. A gyermekeknek a játék során különféle feladványokat kellett
teljesíteniük.

Csodasarok Temerinben
2015. november 26. – Vajdaság Ma
Az idén több mint háromezer játékos vett részt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága által életre hívott Miénk a város! játékban. Vajdaságban 11 magyar
intézmény nyert csodasarkot, köztük a temerini Kókai Imre általános iskola és a Veljko
Vlahović iskoláskor előtti intézmény is. A 100 ezer forint értékű fejlesztő játékokat,
gyermekkönyveket, társasjátékokat és csocsóasztalt tartalmazó csomagot ma adta át a
nyerteseknek Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.
Mint elhangzott a program 2012-ben vette kezdetét, és évről-évre mind nagyobb
lelkesedést tapasztalnak a gyermekek, a szülők, tanítók és óvónők részéről.

Szabadkán is lesz képviselete a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak
2015. november 26. – Pannon RTV
Regionális képviseletet nyit ma a Magyar Nemzeti Kereskedőház Szabadkán. Ez már a
harmadik irodájuk lesz Szerbiában, néhány héttel ezelőtt, október végén kezdte meg
működését az újvidéki és a belgrádi képviselet. A magyar-szerb kereskedelmi forgalom
2014-ben meghaladta az egymilliárd eurót. Szerbiában több mint 400 magyar-szerb
vegyes tulajdonú vállalat tevékenykedik, a Magyar Nemzeti Kereskedőház újabb
irodájának megnyitása után ez a szám tovább növekedhet. A kereskedőház elsődleges
feladata, hogy a Szerbiában már ismert és keresett, jó minőségű magyar áruknak, valamint
az új és innovatív termékeknek még nagyobb ismertséget és teret biztosítson. Emellett a
szerb és magyar kis- és közepes vállalkozások számára biztosít kapcsolódási lehetőséget.

Díjazták a legjobb hallgatókat
2015. november 26. – Magyar Szó, Pannon RTV
Az MTTK Kar napi ünnepségére tegnap került sor. Ünnepi beszédet dr. Lepeš Josip
megbízott dékán mondott. Az egybegyűlteket prof. dr. Srđan Kolaković, az Újvidéki
Egyetem tanácsának elnöke, prof. dr. Irella Bogut, az eszéki Tanítóképző Kar tudományos
dékánhelyettese, prof. dr. Željko Vučković, a zombori Pedagógiai Kar dékánja köszöntötte,
Nyilas Mihály tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár pedig írásban
küldte el üdvözletét.
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Kalóz lesz a Zombori Rádió?
2015. november 26. – Magyar Szó
A Magánosítási Ügynökség október 30-án csődeljárást kezdeményezett a zombori
Gazdasági Bíróságon a Zombori Rádióval szemben. Másnap a rádió összes
alkalmazottjának megszűnt a munkaviszonya, ugyanakkor a rádió helyiségeit elfoglalta az
új „bérlő”, Goran Medić, a város közismert „médiakalóza”. Erre vonatkozóan a SOinfo.org
hírportálhoz juttattak el (vélhetően az egykori alkalmazottak, vagy egyikőjük) egy átiratot,
amelyben részletesen olvasható az utóbbi események története. A Zombori Rádió
frekvenciaengedélye egyébként december 16-án lejár.

Csodasarok

Emmi: ismét megnyílt
gyermekekért pályázat

az

Erzsébet-program

a kárpátaljai

Kárpátalja

2015. november 26. – Vajdasági RTV
Összesen 11 csodasarkot adtak át a Magyar Nemzeti Tanács illetékesei azoknak az
intézményeknek, amelyeknek a tanulói kiemelkedő eredményt értek el a Magyarország
Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Miénk a város elnevezésű online
játékon, amely a külhoni magyar szakképzés éve program keretében valósult meg.

magyar

2015. november 26. – MTI, Kárpátalja
Januárban, a téli szünetben is várja anyaországi és erdélyi táborozásra a kormány a
kárpátaljai magyar gyermekeket - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának
család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága szerdán az MTI-t. A zánkai és a székelyföldi
Ivóban lévő Erzsébet-táborok fogadják azokat a 8-14 éves diákokat, akik még nem vettek
részt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kiírt Erzsébet-program a kárpátaljai
magyar gyermekekért elnevezésű pályázatban - olvasható az államtitkárság
közleményében. Közölték: a program keretében idén nyáron mintegy háromezer
kárpátaljai magyar gyermek már pihenhetett a zánkai Erzsébet-táborban.

Együttműködési megállapodás a Rákóczi-főiskola és az Eperjesi Egyetem
között
2015. november 26. – karpatalja.ma
Együttműködési megállapodás született a kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a szlovákiai Eperjesi Egyetem között november 26-án
Beregszászban. A dokumentumot Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnök asszonya és Kónya
Péter, az Eperjesi Egyetem rektora írta alá. A Kárpátalja.ma érdeklődésére Kónya Péter
elmondta, rég várt pillanatnak lehettünk tanúi. A két intézmény közötti munka nem ezen a
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napon kezdődött, lassan egy évtizednyi kapcsolat van a hátuk mögött. A dokumentum
hitelesítésével új lehetőségek tárulnak mind a diákok, mind a tanárok elé.

Szorosabbra fűzni a kapcsolatokat
2015. november 26. – Muravidéki Magyar Rádió
A Szlovén és a Magyar Agrárkamara, valamint a Muravidéki Magyar Gazdák és
Vállalkozók Egyesülete az idei évben az Agra ideje alatt együttműködési szerződést írt alá,
amelynek parafált dokumentumát tegnap a Szlovén Agrárkamara muraszombati
egységének ülésén nyújtották át.

Emlékezetünkben örökké élni fognak
2015. november 26. – Huncro.hr
„Éltek, élni akartak és élni fognak emlékezetünkben örökké” – ez a felirat olvasható a
szentlászlói emlékmű két oldalán, egyik felén magyarul, a másikon pedig horvátul.
Harminchét katona és 11 civil áldozat nevét vésték bele a faluközpontban felállított szobor
középső elemébe, amely előtt minden év november 24-én emlékeznek meg a
szentlászlóiak. A település központjában, a parkban lévő emlékműnél gyűltek össze most is
a katonatársak, önkormányzatok vezetői, a civil szervezetek képviselői, hogy koszorúzással
és gyertyagyújtással róják le kegyeletüket az Árpád-kori falu védelmében elesett és eltűnt
személyek előtt.

Horvátország

2015. november 26. – Muravidéki Magyar Rádió
Az ösztöndíjak kiosztása, a Mikulásvárás megszervezése és az európai uniós pályázat
tartalmának megvitatása szerepelt napirenden a Šalovci Község Magyar Nemzeti
Önkormányzati Közösség Tanácsának 9. soros ülésén. Šalovci Község polgármestere és a
községi tanács magyar nemzetiségi külön státusú képviselője mellett az öt tanácstag közül
négyen voltak jelen az ülésen.

Muravidék

Hét egyetemistának osztottak ki ösztöndíjat

Dályhegy: megemlékezés a barbárság áldozatairól
2015. november 26. – Huncro.hr
A honvédő háború áldozatainak emlékére vasárnap szentmisét és koszorúzást tartottak
Dályhegyen. A november szomorú időszak a hegyháti magyarság számára is, akik a szerb
megszállás következtében parányi közösségük huszonkét tagját vesztették el.
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Zágráb megyei magyar nap
2015. november 26. – Huncro.hr
Zágráb megye magyarságának hagyományos összejövetelére a hét végén került sor. A
magyar est hangulatát idén a kiskőszegi, a laskói, a várdaróci és az ivanovci népi táncosok,
valamint a nagypiszanicai kórus műsora alapozta meg. Az est szervezője Berkes Imre, akit
a megye magyarsága idén tavasszal már harmadik alkalommal választott meg
képviselőnek a kisebbségi önkormányzati választáson.

Őrvidék

Intonáció - Kortárs klasszikus zenei fesztivál
2015. november 26. - Volksgruppen
November 26-27-ig első alkalommal kerül megrendezésre a Balassi Intézet – Collegium
Hungaricum Bécs és Magyarország Nagykövetsége Bécs közös szervezésében és a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával az „Intonation Ungarn” című zenei fesztivál. A Collegium
Hungaricumban két napon keresztül, négy magas rangú klasszikus zenei koncert
keretében nyílik lehetősége a zenekedvelőknek, a magyar kortárs zenével való
ismerkedésre.
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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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