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2015. november 27. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Idők, kormany.hu, Magyar
Hírlap, Világgazdaság
A Nemzetpolitikai Államtitkárság célirányos pedagógiai programjainak sorában 2016-ot a
külhoni fiatal magyar vállalkozók évének szánja - jelentette be Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Dunaszerdahelyen. Az
államtitkár ezt a magyar nyelvű duális szakképzés szlovákiai helyzetéről rendezett szakmai
konferencián jelentette be, hozzátéve: a program témájáról december 3-án a Magyar
Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén születik majd hivatalos döntés. Az államtitkár
felidézte: a szakképzés éve programot 500 millió forintos keretösszegből indították el - ami
többszöröse volt az előző évi külhoni felsősök éve program költségvetésének -, és e
szakképzési keretből mintegy 70 millió forintot használtak fel a Felvidéken. Hozzátette: a
teljes keretösszeg nagyobb hányadából, mintegy 340 millió forintból fejlesztések
valósultak meg, tanműhelyeket, tangazdaságokat hoztak létre, a fennmaradó részt pedig
egyebek mellett kutatásokra, továbbképzésekre és ösztöndíjakra fordították.

Vezető hírek

Potápi: 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve lesz

Az 1918-as ígéretekre emlékeztették a kormányt Csíkszeredában
2015. november 28. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, MTI, Erdély Ma, Magyar Hírlap
Az 1918. december elsejei Gyulafehérvári Határozat alkotmányba foglalását kéri az erdélyi
magyarok nevében az MPP abban a Cioloș-kormánynak írt petícióban, amelyet szombat
délután olvastak fel Csíkszeredában, mintegy ötszáz tüntető jelenlétében. Mint ismert, az
Erdély és a Román Királyság egyesülését követelő Gyulafehérvári Határozat kimondta,
hogy az egyesülés nyomán létrejövő új román állam az együtt élő népeknek teljes nemzeti
szabadságot biztosít, lehetővé teszi, hogy oktatásukat, közigazgatásukat és bíráskodásukat
anyanyelvükön maguk gyakorolják saját képviselőik által, és számarányuknak megfelelően
az ország törvényhozásában és kormányzatában is helyet kapjanak.

Selye Egyetem: amit nem muszáj, az nincs
2015. november 28. – Új Szó
A révkomáromi Selye János Egyetem egyetlen szlovákiai magyar felsőoktatási
intézményként megalapítása óta csak szlovák, vagy szlovák–angol nyelvű diplomákat
állított ki. Egy végzős hallgató kérte, hogy oklevelén legyen magyar szöveg is, de az
intézmény ennek nem tett eleget. Az egyetem közleménye szerint a jogi szabályozás miatt
nem adhatnak ki háromnyelvű, magyar–szlovák–angol diplomát. Szekeres Klaudia, a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálat jogásza elmondta,
hogy az egyetem kiadhatna háromnyelvű diplomát, hiszen rá nem a közigazgatási
intézményekre vonatkozó szabályok vonatkoznak. A Kerekasztal jogásza korábban az
oktatási minisztérium véleményét is kikérte az ügyben. A tárca főosztályvezetője
ugyancsak azt válaszolta, hogy a törvény az egyetemek számára nem szabályozza a
háromnyelvű diplomák kérdését. Az egyetértelmű probléma a Selye János Egyetem
hozzáállásával, hogy egy hallgatónak kellett kiharcolnia, hogy az intézmény választható
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2015. november 27. – MTI, Kormany.hu
A nemzeti kisebbségek védelmének ügyét és a migrációs helyzet kezelését nem szabad
összekeverni, de van egy közös szempont: mindkét esetben a szülőföldön kell biztosítani a
fennmaradást, az identitás védelmét, a jobb esélyeket - mondta Mikola István
biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár pénteken
Budapesten. A Külgazdasági és Külügyminisztérium Az EBESZ és az Európa Tanács
kisebbségvédelmi elvei és normái - Helsinki 40-Strasbourg 20 címmel szervezett
nemzetközi konferenciát, amelynek megnyitóján az államtitkár kiemelte: a demográfiai
adatok azt mutatják, hogy az identitás és a sokszínűség forog kockán Európában, és a
kisebbségek jelentőségét nem lehet elfelejteni.

Szovátai Wass Albert-szobor: büntetés és elkobzás
2015. november 27. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Tízezer lejes bírsággal sújtotta a segesvári bíróság azt a szovátai férfit, aki tavaly Wass
Albert-szobrot állított fel lakóháza udvarán a Maros megyei városban. Az ítéletről a
magyarellenes feljelentéseiről elhíresült Dan Tanasă számolt be blogján, a hivatkozott
bíróság ugyanakkor még nem tette közzé honlapján a végzést. A november 24-én született
alapfokú ítélet a fasiszta, rasszista és xenofób ideológia terjesztését, a béke és emberiség
elleni bűncselekményeket elkövető személyek kultuszát tiltó, 2012/187-es számú
jogszabály alapján született. A segesvári bíróság egyúttal elrendelte a büszt, az író nevét
tartalmazó plakett és három magyar nemzeti színű szalag elkobozását is. Az ítélet
ugyanakkor 850 lejes perköltség és 550 lejes nyomozati költség megtérítésére is kötelezi a
szovátai férfit.

Erdély

Mikola: a nemzeti kisebbségeknek és a bevándorlóknak is a hazájukban kell
biztosítani a jobb esélyeket

Magyarország

opcióként felajánlja végzőseinek azt a lehetőséget, hogy a magyar nyelven oktató
felsőoktatási intézményként magyar nyelvű is legyen az oklevél.

Hatékony fellépést várnak Sepsiszentgyörgyön a rendbontókkal szemben
december elsején
2015. november 27. – transindex.ro, Erdély Ma
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere nyilatkozata szerint tekintettel arra, hogy
Sepsiszentgyörgyön az elmúlt években Románia nemzeti ünnepét kívülállók zavarták meg,
rendbontások történtek és sértő kijelentések hangoztak el a magyarságra nézve, előzetesen
tájékoztatták és felkérték az illetékes állami szerveket, hogy idén nagyobb szigorúsággal
lépjenek fel a rendbontókkal, a társadalmi és interetnikus békét veszélyeztetőkkel
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Erdély

szemben. A helyi románság iránti tiszteletből engedélyezték a december elseji felvonulást,
ugyanakkor a hatályos törvénykezésnek megfelelően olyan feltételek mellett adták ki az
engedélyt, hogy amennyiben a felvonulás ideje alatt rendbontás történik, a szervezőknek
azonnal meg kell szakítaniuk a rendezvényt, amíg a rendbontókat eltávolítják.

Vincze Loránt: a kisebbségi szabályozások új nemzedékére van szükség
2015. november 27. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Erdély Ma
„Az EBESZ helsinki egyezménye egyike volt azoknak a fontos előzményeknek, amelyek a
kisebbségi jogok területén végül az Európa Tanács (ET) kisebbségi keretegyezményének
elfogadásához vezettek. Ezt később a nyelvi charta követte, amely a nyelvi jogok területén
tartalmazott előírásokat. Az erdélyi magyarság érdekképviselete ezekre a
dokumentumokra hivatkozva tudta elindítani a párbeszédet a román többséggel az
anyanyelvű oktatás kiteljesítéséről, az anyanyelvhasználatról” – mondta Vincze Loránt, a
FUEN alelnöke, az RMDSZ külügyi titkára Budapesten a Külgazdasági és
Külügyminisztérium és a Külügyi és Külgazdasági Intézet által pénteken délelőtt szervezett
konferencián.

A Luxemburgi Bíróság három hét múlva tárgyalja a SZNT kérését
2015. november 27. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Két éves vizsgálódás után a Luxemburgi Bíróság tárgyalja a Székely Nemzeti Tanács perét
az Európai Bizottság ellen, amely elutasította a polgári kezdeményezést. A Székely
Nemzeti Tanács kezdeményezése arra kérte az Európai Bizottságot, hogy az Európai
Unióban szülessen törvény, mely az őshonos európai közösségek, kisebbségek védelmére
vonatkozna. Az EP elutasította a kezdeményezés nyilvántartásba vételét, emiatt fordulat a
SZNT a Luxemburgi Bírósághoz.

Értékek felleltározása a partiumi Hegyközben
2015. november 27. – Erdély Ma, Bihari Napló
Magyarországi egyetemisták kopogtatnak be a napokban a hegyközi települések
lakosaihoz: a Lakitelek Alapítvány értékleltározó programja keretében töltenek ki
kérdőíveket. Az akció megnyitóját péntek délután tartották Hegyközszentimrén, ahová
Lezsák Sándor országgyűlési alelnök is megérkezett.

Meghosszabbították Ráduly Róberték bírósági felügyeletét
2015. november 27. – maszol.ro szekelyhon.ro, Krónika
További hatvan napra bírósági felügyelet alatt marad Ráduly Róbert Kálmán volt
csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester – hirdette ki ítéletét
pénteken a Hargita Megyei Törvényszék. A volt polgármestert az ügyészség három
rendbéli hivatali visszaéléssel és érdekkonfliktussal, az alpolgármestert pedig négy
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Miben különböznek a kolozsvári román és magyar hallgatók?
2015. november 27. – maszol.ro
A kolozsvári magyar egyetemi hallgatók többsége szakmai érdeklődésből választott szakot,
míg a román diákok számára inkább az illető szak reputációja volt a fontos – derült ki
Veres Valér szociológus és Papp Z. Attila, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet
igazgatójának közös tanulmányából, amelyet pénteken mutattak be Kolozsváron. A
tanulmányhoz a Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Sapientia EMTE diákjait kérdezték
meg, ez utóbbiak a 3700 válaszolóból körülbelül harminc főt téve ki.

Erdély

rendbéli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolják, és idén
júniusban kerültek hatósági felügyelet alá.

Lefújt összmagyar együttműködés Marosvásárhelyen
2015. november 27. – szekelyhon.ro, Krónika
Míg a Maros megyei RMDSZ-es vezetők látszólag megértették a választók egyértelmű
üzenetét, miszerint a 2016-os helyhatósági választásokon közös tanácsosi listára van
szükség mind a vásárhelyi, mind a megyei önkormányzat esetében, Kelemen Hunor, a
szövetség országos elnöke egyértelművé tette: az előválasztás megszervezése nem a közös
listaállításról szólt, és nem is támogatja ezt a javaslatot.

Eltávolították a Községháza feliratot Csíkkozmáson
2015. november 27. – szekelyhon.ro, maszol.ro
A napokban eltávolították a Községháza feliratot a csíkkozmási polgármesteri hivatal
homlokzatáról. Mint ismeretes, törvényszéki döntésekkel szeretné kikényszeríteni Dan
Tănasă, hogy a csíki községek polgármesteri hivatalainak helyet adó épületekről
eltűnjenek a Községháza feliratok, ennek következtében távolították el a feliratot
Csíkkozmáson.

A törvényszék is reklámzászlónak tekinti a székely lobogót
2015. november 28. – MTI, Krónika, transindex, Népszabadság, MNO
A nagyváradi törvényszék is reklámzászlónak tekinti a székely lobogót – derül ki a Tőkés
László európai parlamenti képviselő által kezdeményezett perben született jogerős
ítéletből. Pénteken közzétett végleges ítéletében a váradi fellebviteli fórum elutasította az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének a városi bíróság korábbi verdiktje
ellen tett fellebbezését. Tőkést tavaly augusztusban szólította fel a nagyváradi helyi
rendőrség, hogy távolítsa el Kálvin utcai EP-irodájának erkélyéről a szolidaritásvállalás
jeleként korábban kitűzött székely zászlót, melyet a hatóság reklámzászlónak minősített.
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2015. november 29. – transindex
A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) húszéves fennállását ünnepelte 2015. november 28-án
Székelyudvarhelyen. A tanács a nemzeti elkötelezettségű erdélyi magyar fiatalok civil
szervezeteit tömöríti, azaz a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségét (MISZSZ), a
református Ifjúsági Keresztyén Egyesületet (IKE), az unitárius Országos Dávid Ferenc
Ifjúsági Egyletet (ODFIE) és az Erdélyi Magyar Ifjakat (EMI). A rendezvényen beszédet
mondott Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke és Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke is.

Erdély

Húsz esztendőm hatalom: születésnapot ünnepelt a Magyar Ifjúsági Tanács

A „nemzeti kisebbségeket” fegyelmezné az új csíkszeredai rendőrparancsnok
2015. november 29. – maszol.ro
Pillanatokra megfagyott a levegő a csíkszeredai városi tanács legutóbbi ülésen, mikor a
testületnek bemutatkozó új rendőrfőnök azt találta mondani: be fogja tartatni a
törvényeket a városban minden nemzeti kisebbséggel, ez számára a prioritás. A pénteki
csíkszeredai tanácsülés kezdetén Füleki Zoltán László alpolgármester magyar és román
nyelven is köszöntötte az ülésen megjelent Antal Ştefant, a Hargita megyei rendőrség
parancsnok-helyettesét és Ştefan Mircea Iordan új városi rendőrparancsnokot. Mint
elhangzott, az új parancsnok bemutatkozni kívánt a testületnek, ezért jelentkezett be az
ülés elejére. Antal jelezte: régóta ismeri az új parancsnokot, aki sikeres versenyvizsga
révén Fekete Kászoni Titust váltja tisztségében.

Ismét megszólalt a székelyföldi románok szervezete

Óriásplakát kampányt indított az MKP a menekültkvóta elleni petíciójához
2015. november 27. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja továbbra sem kíván részt venni a politikusokat népszerűsítő
óriásplakát kampányban - a párt plakátjaival a petíciójára hívja fel a figyelmet, amelyet a
menekültkvóták elutasítása és a helyi népszavazások ügydöntővé változtatása céljával
indítottak. A "Te vagy a fontos, támogasd a petíciót" feliratú óriásplakátot pénteki
pozsonyi sajtótájékoztatóján mutatta be Berényi József és Forró Krisztián.

Felvidék

2015. november 29. – maszol.ro
Megalapításának 10. évfordulóját ünnepelte szombaton Csíkszeredában a Kovászna,
Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma. Képviselőik ismét azt kérték, hogy
tartsák tiszteletben a székelyföldi román közösség jogait. A szervezet tiszteletbeli elnöke,
Ioan Lăcătuşu az ünnepi közgyűlésen kijelentette: azt szeretnék, hogy ne diszkriminálják a
román közösséget a magyarok lakta régióban, és az új kormány tekintse prioritásának a
helyzetük javítását.
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2015. november 27. – bumm.sk, Új Szó
A Híd a sajtóban megjelent somorjai esettel kapcsolatosan, miszerint is a Deichmann
üzlethálózat egyik eladóját azért bocsátották el állásából, mert magyar nyelven
kommunikált a vásárlókkal leszögezi, hogy elítél minden olyan lépést, amely mások
alkotmányos jogainak megsértésére irányul és ebből hátrányos következményei
származhatnak.

Felvidék

Híd: Elítélünk minden olyan lépést, amely mások alkotmányos jogainak
megsértésére irányul

„Nélkülünk nincs kormányváltás”
2015. november 28. – Új Szó
Berényi Józseffel, az MKP elnökével készült terjedelmes interjút közölt a pozsonyi Új Szó.
A pártelnök a párt bejutási esélyeiről, kampánytémájáról elmondta: „Nekünk külön erőt
ad az, ami az elmúlt négy évben történt. Mind a megyei, mind az államfőválasztásnál, az
EP-, sőt a helyhatósági választásoknál is a közvélemény-kutatások folyamatosan rosszabb
támogatottságot mértek nekünk, mint ami végül az eredmény lett. Természetesen minden
választás más, viszont mindig – ezt igazolni tudjuk számokkal – rosszabb volt az
előrejelzés. Ami a témákat illeti: két alappillére van a programunknak. Az egyik DélSzlovákia gazdaságának fejlesztése, a másik pedig a magyarság megmaradása. Ez a két
téma érinti leginkább az embereket. Emellett új téma a terrorizmus-ellenes harc és a
migrációs krízis, valamint az oligarchák helyzete az országon belül. A választókkal való
találkozókon is ezek a témák merülnek fel a legtöbbször.”

Somorján dallal tiltakoztak a nyelvi kirekesztés ellen
2015. november 28. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Magyar Nemzet
Sikerrel zárult az a zenés tüntetés, amelyet Kovács Koppány, a Rómeó Vérzik zenekar
frontembere hirdetett meg mára a somorjai Deichmann cipőbolt elé. Az akció célja az volt,
hogy felhívják a városban megtelepedett áruházláncok vezetőinek figyelmét arra, hogy
Somorja mindig is kétnyelvű település volt. A rendezvényen mintegy háromszáz résztvevő
énekelt közösen magyar népdalokat és örökzöld popnótákat.

A duális képzés, mint lehetőség - szakmai konferenciát tartottak
Dunaszerdahelyen
2015. november 28. – Felvidék Ma
A magyar nyelvű duális szakképzés helyzete Szlovákiában címmel tartottak szakmai
konferenciát november 27-én Dunaszerdahelyen, az Építészeti Szakközépiskolában.
Pogány Erzsébet, a rendezvényt szervező Szövetség a Közös Célokért igazgatójának
javaslatára a konferencián résztvevő szakközépiskolák igazgatói és más szakemberek egy
szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy létrehozzák a szakképzésben résztvevő szlovákiai
magyar intézmények és szakemberek hálózatát.
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2015. november 28. – Felvidék Ma
A kelet felvidéki magyarság holokausztja címmel, egész napos konferenciát szerveztek
Királyhelmecen, a Bogrogközi Magyar Közösségi Házban, amelyet Pásztor István, mint
házigazda nyitott meg.

Nyílt levél a kultúráért

Felvidék

A málenkij robot áldozataira emlékeztek Királyhelmecen

2015. november 29. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A felvidéki magyar kulturális élet képviselői nyílt levelet fogalmaztak meg, melyben
felszólítják a szlovákiai pártokat, különös tekintettel a kisebbségek érdekeit képviselő
pártokat, hogy a következő választási időszakban rendezzék a kulturális támogatások
szabályozásának ügyét. A levél két kezdeményezője Hégli Dusán, koreográfus, az Ifjú
Szivek Táncszínház művészeti vezetője, illetve Petheő Attila, a Csemadok Komáromi
Területi Választmánya elnöke.

A csallóközi Félben állított parlamenti listát az SNS

Újvidék: Tüntetett a szélsőjobboldal
2015. november 29. – Vajdaság Ma
Néhány jobboldali és neofasiszta szervezet – köztük olyanok is, amelyeket betiltottak –
tagjai nagygyűlést tartottak tegnap este Újvidéken. Az Obraz, a Naši, a Nacionalni stroj és
egyéb neofasiszta szervezetek tagjai 18 óra körül kezdtek gyülekezni Újvidék
központjában, a gyűlés célja pedig Oroszország és Vlagyimir Putyin támogatása volt,
ugyanakkor a gyűléssel Vajdaság Szerbiához csatolásának 97. évfordulóját is ünnepelték.

Vajdaság

2015. november 29. – Felvidék Ma, Új Szó
Az eddigi gyakorlatától eltérően nem a fővárosban vagy Zsolnán, esetleg más történelmi
szlovák településen tanácskozott a szlovák nacionalista párt tagsága, hanem egy kis
magyar falut, Félt választották helyszínül. Ezt egyfajta erőfitogtatásként és
területmegjelölésként is lehet értelmezni, ahogy a Cirill és Metód-szobor komáromi
kihelyezését, a Štúr-szobor Párkányban való állítását, vagy pár éve (még Slota idején) a
kettős keresztek tömeges állítását.

Csubela Ferencre emlékeztek
2015. november 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Halálának huszadik évfordulóján Csubela Ferencre, a VMSZ alapító tagjára és első
elnökére emlékeztek síremlékénél a bácskossuthfalvi központi temetőben családtagjai,
rokonai, politikustársai, barátai és tisztelői. „A VMSZ ma is azt akarja és teszi, amit
Csubela Ferenc tett életében: jobbá és biztonságosabbá akarja tenni közösségünket, annak
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47 éves a Szabadkai Rádió
2015. november 28. – Pannon RTV
1968-ban november 28-án sugározta első műsorát a Szabadkai Rádió. Az elmúlt 47 év alatt
a közszolgálati médium a térség nyelvein sugározta adását. A 2014. augusztusában
elfogadott médiatörvény alapján azonban privatizálni kellett. Három magánosítási eljárás
során sem akadt érdeklődő az intézmény megvásárlására. A Szabadkai Rádiónak 2016.
december elsejéig van sugárzási joga a 104,4 MHz-es hullámhosszon, mivel addig érvényes
a szerződése az illetékes hatósággal.

Vajdaság

esélyegyenlőségét”, – mondta Dobai János, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségi tagja,
aki Csubela Ferenc sírjánál elmondott beszédében az összefogás fontosságát hangsúlyozta.
A
VMSZ
első
elnökének
igazságérzetét,
megfontoltságát,
határozottságát,
elkötelezettségét, magatartását, mint követendő példát említette.

„Szabadka polgármestere megfeledkezett a csapatjátékról”
2015. november 28. – Magyar Szó
A VMSZ 16 tagú szabadkai képviselő-testületi frakcióján belül egy kilenctagú Magyar
Mozgalom platform alakult. A kilenc képviselő ellen a párt fegyelmi eljárást indított.
Maglai Jenő többször is jelezte, támogatja a platform tagjait. Ezek után olyan hírek
röppentek fel, miszerint a párt meneszti őt a polgármesteri székből. Ezekről és az aktuális
szabadkai politikai helyzetről kérdezte a Magyar Szó Bunford Tivadart, a VMSZ szabadkai
városi szervezetének elnökét.

Miénk a város!
2015. november 27. – Magyar Szó
Az idén is folytatódott a határon kívüli gyerekek számára a korábbi években indult Miénk a
város! nevet viselő Csodasarok-program. A versenyt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága hirdette meg kisiskolások részére, s az internetes vetélkedő mind
népszerűbb a vajdasági gyerekek körében: az idén már több mint háromezren vettek részt
a játékos versenyben, egyénileg és csoportosan is. A legsikeresebbek pedig Csodasarkot
kaptak ajándékba, egyenként százezer forint értékben. Ezek kreatív játékokat és könyveket
tartalmaznak.

Megnyílt a Magyar Nemzeti Kereskedőház szabadkai képviselete
2015. november 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Belgrád és Újvidék után Szabadkán is megnyitotta irodáját a Magyar Nemzeti
Kereskedőház. A regionális kereskedelemfejlesztési hálózat célja a határon túli magyar
gazdaság fejlesztése, valamint a szerb–magyar határ menti kis- és középvállalkozások
megsegítése, gazdasági partnerek és piaci lehetőségek keresése. Pintér Attila nagykövet
kiemelte, hogy a két ország évről-évre újabb rekordokat dönt a külkereskedelmi
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A Nemzeti Választási Iroda elnöke Kárpátalján
2015. november 28. – karpatinfo.net
Kétnapos tájékozódó jellegű látogatásra érkezett Kárpátaljára Pálffy Ilona, a Nemzeti
Választási Iroda elnöke, aki Beregszászon találkozott a helyi magyar nyelvű média
képviselőivel. Bár az országos parlamenti választás csupán 2018-ban esedékes, azért a
Nemzeti Választási Iroda azt szeretné, ha mindenkoron naprakész adatokkal, pontos
választói névjegyzékkel rendelkezne, hangsúlyozta az elnök asszony. Az adatbázis
frissítésére mind Magyarország területén, mind a külhoni magyar nemzetrészek által
lakott régióban szükség van.

Kárpátalja

együttműködés tekintetében. A két ország kormány között júliusban létrejött
infrastrukturális, illetve EU-integrációs megállapodása hozzájárul, hogy Szerbia közelebb
kerüljön Magyarországhoz, ezen keresztül pedig az Európai Unióhoz is.

Sin József a Beregszászi Járási Tanács új elnöke
2015. november 27. – karpatalja.ma, Kárpátalja, karpatinfo.net
A járási tanács alakuló ülésén Petro Vdovenko, a járási választási bizottság elnöke
ismertette a jelenlévőkkel a helyhatósági szavazás eredményeit, majd beiktatták az
újonnan választott képviselőket – adta hírül a goloskarpat.info november 26-án. A
továbbiakban titkos szavazással döntöttek a járási tanács új elnökének személyéről. A
szavazás eredményeképpen Sin József, a KMKSZ Beregszászi Járási Szervezetének
vezetője tölti be mostantól ezt a tisztséget. A megjelent 34 képviselőből 32 támogatta
személyét. A Beregszászi Járási Tanács elnökhelyettese Horváth László UMDSZ-es
képviselő lett.

Egyháztörténeti konferencia a Rákóczi-főiskolán
2015. november 27. – Kárpátalja
November 27-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartotta meg Az első
világháború és a görögkatolikus egyház c. egyháztörténeti konferenciáját a főiskolán
működő Görögkatolikus Főiskolai Lelkészség (GörögKör). A konferencia kezdetén
Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul szólt a jelenlévőkhöz. Dr. Orosz Ildikó, a
Rákóczi-főiskola elnöke kiemelte: az első világháborút lezáró béke a mai napig
meghatározza Európa sorsát. Feladatunk, hogy megbékéljünk, megbocsássunk, átadjuk az
utódoknak mindazt, amit mások, 100 évvel ez események után már nem mondhatnak el.

Internálás és genocídium a Kárpát-medence régióiban
2015. november 28. – karpatinfo.net
A kárpátaljai magyarok sokáig úgy gondolták, hogy ami 1944 gyászos őszén történt, az
egyedi eset, mások talán fel sem tudják fogni azt a szörnyűséget, brutális bánásmódot és
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Társadalmi munkával is sokat lehet tenni
2015. november 27. – Muravidéki Magyar Rádió
A Dobronaki Helyi Közösség vezetősége a falu lakosságának beszámolt a folyó év
ügyviteléről. A közgyűlésen azokról a tervekről is beszéltek, amelyek 2016-ban esedékesek.
Simona Glavač elnök javaslatát, amely szerint közös erővel, társadalmi munkával is
elérhető egy-egy cél, az ugyan kis létszámú közönség pozitívan fogadta.

Kárpátalja
Muravidék

megaláztatást, amelyet a fogolytáborokhoz vezető úton és magában a lágerekben el kellett
szenvedniük. Mostanra tisztul már a kép. A legújabb kutatások szerint Magyarországról
mintegy 800 ezer embert hurcoltak lágermunkára a Szovjetunióba, egyötödük soha nem
látta viszont szülőföldjét. Kiderült az is, hogy a civilek internálása és deportálása az egész
Kárpát-medencét átfogó, gondosan kitervezett, több menetben levezényelt akció volt a
szovjet belügyi csapatok részéről, melyet a legfelsőbb politikai és katonai vezetés hagyott
jóvá. Erről tartottak előadást annak a konferenciának a résztvevői, melyre az EurópaMagyar Házban került sor, s melyre Magyarországról és Erdélyből számos vendég
érkezett.

2015. november 29. - Volksgruppen
November 28-án, szombaton Adventi áhítatot tartott a Kaláka Klub és a Collegium
Pázmáneum Bécsben. A szentmisét Varga János rektor vezette a Collegium Pázmáneum
kápolnájában. Ezt követően a Csillagösvény székely népdalkör karácsonyi dalokat énekelt,
a kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat pedig bukovinai székely betlehemes játékot
mutatott be.

Őrvidék

Betlehemes játék a Pázmáneumban

Aktuális kérdésekről tárgyalt az osztrák és a magyar vezérkarfőnök
2015. november 28. - Volksgruppen
Othmar Commenda vezérezredes, az Osztrák Fegyveres Erők vezérkarfőnöke meghívására
hivatalos látogatáson vett részt Ausztriában Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar
főnök november 26-27-én. A bécsi megbeszélésen részt vett Perényi János, Magyarország
ausztriai nagykövete is.
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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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